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RÖVID INDOKOLÁS

Közel 30 millió európai szenved ritka betegségben. Kevés ember, nemzeti szinten néha tíznél 
kevesebb egyén szenved egy-egy ritka betegségben. A ritka betegségben szenvedők aránya 
egy a kettőezerhez. Jelenleg több mint 7000 ritka betegséget tartanak nyilván, és minden 
héten 2 újabb betegség leírása jelenik meg az orvosi szakirodalomban. A ritka betegségek 
80%-a genetikus eredetű, 65%-uk gyermekbetegség.

Ennélfogva elengedhetetlenül fontos, hogy e ritka betegségek szakterülete az Európai Unió 
kiemelt fontosságú területévé váljon annak érdekében, hogy érvény lehessen szerezni azon 
több millió európai polgár szükségleteinek, akiknek a betegségét téves diagnózis miatt 
egyáltalán nem kezelték.

Más közegészségügyi vagy kutatási témákkal ellentétben itt nem csak az cél, hogy ez a 
korábban elhanyagolt terület behozza a lemaradását, hanem azon tartós eszközök és 
rendelkezések megalkotása is, amelyek segítségével hosszú távon figyelembe lehet venni ezen 
betegségek sajátosságait.

A betegségek ritkasága ugyanis sajátos kihívásokat teremt mind tudományos, mind gazdasági, 
mind szervezeti szempontból, és ezeket a kihívásokat pusztán hagyományosan alkalmazott 
eszközökkel nem lehet leküzdeni. Egy általános, koherens és fenntartható megközelítésre van 
tehát szükség. Ez csak az összes érintett szereplő – politikusokból, intézményekből, a 
páciensekből, az egészségügyi szakemberekből, a betegekből, a gyógyító személyzetből, a 
kutatókból és az ipar szereplőiből álló szervezetek – egyidejű mozgósításával valósítható 
meg.

Mivel egyik tagállam sem rendelkezik elegendő kapacitással ahhoz, hogy egymaga szálljon 
szembe a ritka betegségekkel, az információhoz, a diagnózishoz, a gyógyításhoz és a 
kutatáshoz való hozzáférést szükségképpen egy, az összes nemzeti és európai szintű módszert 
és megközelítést magában foglaló koherens, koordinált és valamennyi érintett számára 
átlátható rendszer létrehozásával kell megteremteni. E küzdelem megszervezéséhez, az 
erőforrások és eszközök elosztásához és fejlesztéséhez tehát szükséges és elengedhetetlen az 
európai szintű beavatkozás.

1999. december 16-án az Európai Parlament és a Miniszterek Tanácsa elfogadta a ritka 
betegségek gyógyszereiről szóló 141/2000/EK rendeletet. Ez a rendelet felhívja a gyógyszer-
és a biotechnológiai ipart arra, hogy ritka betegségekkel szembeni gyógyszereket fejlesszenek 
ki és forgalmazzanak (pénzügyi ösztönzők, segítségnyújtás a jegyzőkönyvekhez, 10 évre 
szóló kizárólagosság). Az Európai Gyógyszerügynökségen belül felállításra kerül egy ritka 
betegségek gyógyszereivel foglalkozó bizottság, amelynek feladata a minősítési kérelmek
vizsgálata és a Bizottság támogatása a ritka betegségekre vonatkozó vitákban.

2008 októberében 569 gyógyszer kapta meg Európában a „ritka betegségek gyógyszere” 
minősítést. Ezen gyógyszerek közül 54 már engedélyt kapott az európai közösség piacán 
történő forgalmazásra, és ezek majdnem 3 millió beteget érintenek.

A ritka betegségek gyógyszereiről szóló rendelet elfogadásával kedvező közeg jött létre azon 
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vállalkozások számára, amelyek elkötelezték magukat a ritka betegségek gyógyszereinek 
kifejlesztése mellett: pénzügyi ösztönzők, kereskedelmi kizárólagosság. Ez a rendelet a ritka 
betegségek elleni gyógyszereknek kifejlesztésére hívja fel a figyelmet.

A ritka betegségek gyógyszereinek kifejlesztésében átlagos piaci körülmények között nem 
érdekelt a gyógyszeripar. Néhány ilyen betegség olyan ritka, hogy a gyógyszer 
kifejlesztésének és forgalomba hozatalának költségei soha nem térülnek meg.

Számos olyan jelentős előrelépés van ritka betegségeknél, amelyek a gyakoribb kórisméjű 
betegségekből indulnak ki. A kezelési lehetőségek száma egyre nő: gén-, illetve sejtterápia, új 
molekulák, „á la carte” kezelések… A ritka betegségekkel szemben alkalmazott fejlett 
terápiák a jövő orvostudományát vetítik előre, egy olyan orvostudományt, amely egyre inkább 
személyre szabottá válik.

A ritka betegségek területén folytatott klinikai fejlesztés lehetőségeinek terjedése új gazdasági 
perspektívákat nyit. Ezen a területen is európai szinten kell összehangolni az összes 
lehetőséget felkutató eszközöket. A ritka betegségek kifejlesztését támogató európai 
intézkedések ellenére a gyógyszeripar a gyakori betegségekhez képest továbbra is 
nagymértékben tart a ritka betegségek kezelésének kezdeti szakaszához (amely a preklinikai 
szakasztól a II. fázisig tart) kapcsolódó kockázatoktól

Az ipari szereplők számára a pénzügyi kockázat és egy új kezelés kifejlesztésének 
megtérülési kilátásai közötti kapcsolat csupán később, az új kezelés kifejlesztése során válik 
érdekessé. A koncepció próbája és a magánszektor pénzalapjainak jelentős befektetései 
között, a forgalombahozatali engedély megszerzése előtt a ritka betegségeknek át kell kelniük 
a „halál völgyén”, amely sokkal hosszabb, mint a gyakori betegségek esetén, amelyek piaci 
potenciálja jóval magasabb. 

Ennélfogva egyrészről létre kell hozni a megfelelő kutatási eszközöket, a költségek 
minimalizálása érdekében optimalizálni kell a kezelések kifejlesztésének időtartamát, 
másrészről ki kell fejleszteni a magán- és a közszféra finanszírozási beruházásai közötti 
kockázatmegosztás eszközeit. Ezt európai szinten kétség kívül az együttműködések 
rendszerének kialakítása és ösztönzése szolgálja leginkább. Amennyiben az intézkedések nem 
születnek meg időben, jelentős a veszélye annak, hogy néhány kezelés nem valósul meg, és a 
forgalomban lévő kezelések a tengerentúlról megfizethetetlen áron érkeznek Európába.

A ritka betegségek területén megvalósítandó európai fellépésről szóló tanácsi ajánlásra 
irányuló javaslat rendkívül fontos szerepet játszik a ritka betegségekre vonatkozó nemzeti 
tervek kidolgozásában és elfogadásában. Ezeknek a terveknek azonos hatállyal kell bírniuk 
valamennyi tagállamban, és a közösségi politikákon belül koherens és tényleges módon kell 
összehangolásukat elvégezni.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
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Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az 
alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Ajánlásra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az alacsony prevalencia és a 
betegségek speciális jellege miatt a ritka 
betegségek tekintetében átfogó 
megközelítésre van szükség; ennek olyan 
egyedi és egyesített erőfeszítésen kell 
alapulnia, amely lehetővé teszi a magas 
morbiditási ráta, illetve az elkerülhető, idő 
előtti elhalálozás megelőzését, és javítja az 
érintett személyek életminőségét és 
társadalmi-gazdasági lehetőségeit.

(5) Az alacsony prevalencia és a 
betegségek speciális jellege miatt a ritka 
betegségek tekintetében átfogó 
megközelítésre van szükség; ennek olyan 
egyedi és egyesített – például harmadik 
országokkal, mint az Amerikai Egyesült 
Államokkal folytatott partnerség 
keretében – erőfeszítésen kell alapulnia, 
amely lehetővé teszi a magas morbiditási 
ráta, illetve az elkerülhető, idő előtti 
elhalálozás megelőzését, és javítja az 
érintett személyek életminőségét és 
társadalmi-gazdasági lehetőségeit a fejlett 
és fejlődő országokban.

Indokolás

A ritka betegségek speciális jellege – korlátozott számú beteg, hiányos szakismeretet és 
szakértelem – azt jelenti, hogy az EU-n kívüli országokkal való együttműködés előnnyel járhat 
nemcsak az EU számára, hanem a szegényebb és fejlődő országokkal való ismeretmegosztás 
szempontjából is.

Módosítás 2

Ajánlásra irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) 2008. október 12-én a 
gyógyszerészeti fórum elfogadta záró 
jelentését, amelyben iránymutatásokra tett 
javaslatot a tagállamok, az érintett felek és 
a Bizottság felé annak érdekében, hogy 
fokozzák erőfeszítéseiket a ritka 
betegségek gyógyszereihez való könnyebb 
és gyorsabb hozzáférés biztosítására az 
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Európai Unióban.

Indokolás

A gyógyszerészeti fórum következtetéseiben a tagállamok politikai kötelezettséget vállaltak a 
ritka betegségek gyógyszereihez való hozzáférést a jóváhagyási eljárás egésze során 
hátráltató sajátos akadályok megszüntetése mellett. Az ajánlásra irányuló javaslatnak 
konkretizálnia kell a gyógyszerészeti fórum záró jelentésében meghatározott 
iránymutatásokat.

Módosítás 3

Ajánlásra irányuló javaslat
Ajánlás a tagállamok számára – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) átfogó és integrált stratégia kidolgozása 
és elfogadása 2011 végére, melynek célja, 
hogy a ritka betegségekre vonatkozó 
nemzeti tervek formájában irányt adjon a 
ritka betegségek területére vonatkozó 
intézkedéseknek és szerkezetileg 
összefogja azokat;

(1) átfogó és integrált stratégia kidolgozása 
és elfogadása 2010 végére, melynek célja, 
hogy a ritka betegségekre vonatkozó 
nemzeti tervek formájában irányt adjon a 
ritka betegségek területére vonatkozó 
intézkedéseknek és szerkezetileg 
összefogja azokat;

Indokolás

Fontos a tagállamok számára egy átfogó és integrált stratégia kidolgozása és elfogadása 
2010 végére, melynek célja, hogy a ritka betegségekre vonatkozó nemzeti tervek formájában 
irányt adjon a ritka betegségek területére vonatkozó intézkedéseknek és szerkezetileg 
összefogja azokat;

Módosítás 4

Ajánlásra irányuló javaslat
Ajánlás a tagállamok számára – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) bizonyos, korlátozott számú kiemelt 
tevékenység meghatározása a ritka 
betegségre vonatkozó nemzeti terv 
keretében, konkrét célkitűzésekkel, 
egyértelműen lefektetett határidőkkel, 
irányítási struktúrával és rendszeres 
jelentéstétellel;

(3) bizonyos, korlátozott számú kiemelt 
tevékenység meghatározása a ritka 
betegségre vonatkozó nemzeti terv 
keretében, konkrét célkitűzésekkel, 
egyértelműen lefektetett határidőkkel,
jelentős mértékű és pontosan 
meghatározott finanszírozási formákkal
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irányítási struktúrával és rendszeres 
jelentéstétellel;

Módosítás 5

Ajánlásra irányuló javaslat
Ajánlás a tagállamok számára – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) tényleges közegészségügyi 
szükséghelyzet esetén a forgalomba 
hozatali engedéllyel nem rendelkező 
gyógyszerekhez való hozzáférésre 
vonatkozó kivételes intézkedések 
szabályozása a nemzeti tervekben. 
Amennyiben egy tagállamban nem áll 
rendelkezésre hozzáférhető jóváhagyott 
kezelési alternatíva, és az előny-kockázat 
viszony pozitív, a ritka betegségekben 
szenvedőknek biztosítani kell a 
gyógyszerekhez való hozzáférést; 

Indokolás

A nemzeti tervekben szabályozni kell a forgalombahozatali engedélyezési eljárás alatt álló, 
illetve még az engedélyezési eljárás alatt sem álló kezelések, illetve gyógyszerek ideiglenes 
hozzáférhetővé tételének és megtérítésének lehetőségét olyan különleges helyzetek esetén, 
ahol az ilyen gyógyszerek felhasználása a ritka betegségben szenvedők javát szolgálja. Ez a 
lehetőség ideiglenes engedélyezési eljárás formájában áll fenn.

Módosítás 6

Ajánlásra irányuló javaslat
Ajánlás a tagállamok számára – 2 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) a betegséggel kapcsolatos nemzeti és 
regionális szintű speciális információs 
hálózatok, jegyzékek és adatbázisok 
támogatása.

(4) a betegséggel kapcsolatos európai,
nemzeti és regionális szintű speciális 
információs hálózatok, jegyzékek és 
adatbázisok különösen pénzügyi
támogatása;
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Módosítás 7

Ajánlásra irányuló javaslat
Ajánlás a tagállamok számára – 3 bekezdés – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) a nemzeti és európai szintű kutatások 
fenntarthatóságának biztosítása 
érdekében egy megfelelő és hosszú távú 
finanszírozás megteremtése, például a 
köz- és a magánszféra partnerségével;

Módosítás 8

Ajánlásra irányuló javaslat
 Ajánlás a tagállamok számára – 3 bekezdés – 3 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) fokozza a kutatók, laboratóriumok és 
kutatási projektek terén az 
ismeretmegosztást és az együttműködést 
az Európai Unió és harmadik országbeli 
hasonló intézmények között annak 
érdekében, hogy globális előnyöket 
teremtsen nemcsak az Európai Unió 
számára, hanem a szegényebb és fejlődő 
országok számára is, amelyek a ritka 
betegségek kutatására kevesebb forrást 
tudnak rendelkezésre bocsátani;

Indokolás

A ritka betegségek speciális jellege – korlátozott számú beteg, hiányos szakismeretet és 
szakértelem – azt jelenti, hogy az EU-n kívüli országokkal való együttműködés előnnyel járhat 
nemcsak az EU számára, hanem a szegényebb és fejlődő országokkal való ismeretmegosztás 
szempontjából is.

Módosítás 9
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Ajánlásra irányuló javaslat
Ajánlás a tagállamok számára – 4 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) különböző egészségügyi ellátási módok 
meghatározása a betegek számára a 
megfelelő nemzeti, szükség esetén pedig 
külföldi szakértők közötti együttműködés 
megteremtésével; a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátás, többek között a 
betegek, az egészségügyi szakemberek és 
szolgáltatók mobilitásának támogatása, 
valamint az információs és kommunikációs 
technológiákon keresztül megvalósított 
szolgáltatások biztosításának elősegítése, 
amennyiben arra a speciális egészségügyi 
ellátáshoz való általános hozzáférés 
érdekében szükség van;

(3) különböző európai egészségügyi 
ellátási módok meghatározása a ritka 
betegségekben szenvedő betegek számára a 
megfelelő nemzeti, szükség esetén pedig 
külföldi szakértők közötti együttműködés 
megteremtésével; a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátás, többek között a 
betegek, az egészségügyi szakemberek és 
szolgáltatók mobilitásának támogatása, 
valamint az információs és kommunikációs 
technológiákon keresztül megvalósított 
szolgáltatások biztosításának elősegítése, 
amennyiben arra a speciális egészségügyi 
ellátáshoz való általános hozzáférés 
érdekében szükség van;

Indokolás

Fontos a különböző egészségügyi ellátási módok meghatározása a ritka betegségekben 
szenvedő betegek számára a megfelelő nemzeti, szükség esetén pedig külföldi szakértők közötti 
együttműködés megteremtésével.

Módosítás 10

Ajánlásra irányuló javaslat
Ajánlás a tagállamok számára – 4 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) annak biztosítása, hogy a nemzeti, 
illetve regionális szakértői központok 
betartják az európai referenciahálózatok 
által a ritka betegségekkel kapcsolatban 
meghatározott szabványokat, a betegek és
a szakemberek szükségleteinek és 
elvárásainak figyelembe vétele mellett.

(5) annak biztosítása, hogy a nemzeti, 
illetve regionális szakértői központok 
betartják az európai referenciahálózatok 
által a ritka betegségekkel kapcsolatban 
meghatározott szabványokat, a betegek és 
a szakemberek szükségleteinek és 
elvárásainak figyelembevétele, valamint a 
betegeknek a központok tevékenységébe, 
vezetésébe és fejlesztésébe való bevonása
mellett;
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Módosítás 11

Ajánlásra irányuló javaslat
Ajánlás a tagállamok számára – 5 bekezdés –1 pont – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) a ritka betegségek gyógyszereinek
terápiás többletértékére vonatkozó
tagállami értékelési jelentések uniós szintű 
megosztása annak érdekében, hogy a 
betegek minimális késedelmi időt követően 
tudjanak hozzájutni a ritka betegségek 
gyógyszereihez;

(c) a ritka betegségek gyógyszereinek
uniós szintű klinikai többletértékére 
vonatkozó, a szakterület európai 
szakértelmét összegyűjtő Európai 
Gyógyszerügynökségen belül készített
értékelési jelentések uniós szintű 
megosztása annak érdekében, hogy a 
betegek minimális késedelmi időt követően 
tudjanak hozzájutni a ritka betegségek 
gyógyszereihez;

Indokolás

Az EMEA a legalkalmasabb fórum a várakozási idő csökkentésére és az értékelési jelentések 
központosítására.

Módosítás 12

Ajánlásra irányuló javaslat
 Ajánlás a tagállamok számára – 6 bekezdés – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) a gyógyszerekkel, kezelésekkel, illetve 
a tagállamokban vagy harmadik 
országokban a betegségüknek kifejezetten 
megfelelő orvosi ellátást nyújtó kezelési 
központokkal kapcsolatos, európai szinten 
meglévő információkhoz való hozzáférés 
megkönnyítése a betegek számára;

Indokolás

Fontos a gyógyszerekkel, kezelésekkel, illetve a tagállamokban vagy harmadik országokban a 
betegségüknek kifejezetten megfelelő orvosi ellátást nyújtó kezelési központokkal kapcsolatos, 
európai szinten meglévő információkhoz való hozzáférés megkönnyítése a betegek számára.
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Módosítás 13

Ajánlásra irányuló javaslat
Ajánlás a tagállamok számára – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) egy európai honlap, az Orphanet 
fenntartható módon történő támogatása, 
amely egy helyen tartalmazza az alábbi 
információkat:
a) a ritka betegségekre irányuló specifikus 
kutatások megléte, azok eredményei és 
hozzáférhetőségük a betegek számára,
b) a rendelkezésre álló gyógyszerek ritka 
betegségenként lebontva,
c) a tagállamokban meglévő kezelés ritka 
betegségenként lebontva,
d) a meglévő szakosodott orvosi központok 
a tagállamokban vagy harmadik 
országokban ritka betegségenként 
lebontva;
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