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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Retomis ligomis serga beveik 30 mln. europiečių. Kiekviena iš šių ligų serga tik nedidelis 
skaičius asmenų – kartais mažiau nei dešimt vienoje valstybėje. Vidurkis – vienas iš 2000. 
Šiuo metu nustatyta daugiau nei 7000 retų ligų, o kas savaitę medicinos literatūroje 
aprašomos dvi naujos patologijos. 80 proc. retų ligų yra genetinės kilmės, 65 proc. 
nustatomos pediatrijoje. 

Taigi norint veiksmingiau patenkinti keleto milijonų gyventojų, kurie priversti kentėti dėl 
sunkiai nustatomos diagnozės ir nesulaukia jokio savo ligai tinkamo gydymo, poreikius 
būtina, kad retų ligų klausimui būtų teikiama pirmenybė Europos mastu. 

Priešingai nei kitose visuomenės sveikatos ar mokslinių tyrimų srityse, čia svarbu ne tik 
paskubėti spręsti problemą, kuriai nebuvo skiriama pakankamai dėmesio, bet ir sukurti 
nuolatines priemones ar mechanizmus, leidžiančius ilgalaikėje perspektyvoje įvertinti šių ligų 
ypatumus. 

Šios ligos yra retos, dėl to jos kelia didelių sunkumų tiek moksliniu, tiek ekonominiu, tiek 
organizaciniu požiūriu, o įprastomis priemonėmis jo atremti neįmanoma. Dėl to būtinas visa 
apimantis, nuoseklus ir ilgalaikis požiūris. Įgyvendinti tokius tikslus įmanoma tik kartu 
sutelkus visus susijusius subjektus – politikus, atitinkamų institucijų atstovus, pacientų 
asociacijas, sveikatos priežiūros specialistus, ligonių asociacijas, medicinos, mokslo ir 
pramonės darbuotojus.

Ligonių skaičius yra pernelyg mažas, kad būtų reikšmingas vietos ar regiono mastu, ligų 
pernelyg daug, kad su jomis visomis būtų supažindintas medicinos personalas, o ekspertizės 
atliekamos retai. Nė viena Europos valstybė narė nepajėgia viena savarankiškai kovoti su 
retomis ligomis; todėl tokias problemas kaip informacijos, diagnozavimo, gydymo 
prieinamumas, moksliniai tyrimai, būtina spręsti pasitelkus nuoseklų, darnų ir visiems 
suinteresuotiesiems subjektams prieinamą gydymo metodų ir strategijų, kuriomis būtų 
dalijamasi nacionaliniu ir Europos mastu, tinklą. Tad norint stoti į šią kovą, norint panaudoti 
ir plėtoti bendrus išteklius ir priemones, toks dalijimasis yra būtinas ir neišvengiamas. 

1999 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamentas ir Ministrų Taryba priėmė Reglamentą (EB) 
Nr. 141/2000 dėl retųjų vaistų. Šiuo reglamentu farmacijos ir biotechnologijų pramonė 
skatinama kurti ir teikti į rinką retuosius vaistus (mokesčių lengvatos, protokolinė pagalba, 10 
metų rinkos išimtinumas). Retųjų vaistų komitetas (RVK), įsteigtas prie Europos vaistų 
agentūros (EVA), yra įpareigotas nagrinėti vaistų priskyrimo retųjų vaistų kategorijai 
paraiškas ir patarti Komisijai retųjų vaistų politikos klausimais. 

2008 m. spalio mėn. Europoje 569 vaistai buvo priskirti retųjų vaistų kategorijai. Iš jų 54 jau 
suteiktas leidimas prekiauti Bendrijos rinkoje; tai susiję su 3 mln. Europos pacientų gyvybe. 

Reglamento dėl retųjų vaistų priėmimas leido sukurti palankias sąlygas įmonėms, 
įsipareigojusioms kurti retuosius vaistus: mokesčių lengvatos, rinkos išimtinumas ir kt. Jis 
tapo paskata kurti retuosius vaistus. 
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Retasis vaistas yra toks vaistas, kurio normaliomis rinkos sąlygomis farmacijos pramonė nėra 
linkusi kurti. Kai kurios ligos tokios retos, kad produkto sukūrimo ir pateikimo į rinką 
sąnaudos niekada nebus padengtos.

Gausu pavyzdžių, kai pažanga, padaryta tiriant retas ligas, atnešė ir dar atneš daug naudos 
dažnesnių patologijų tyrimui. Gausėja krypčių, kuriomis galima plėtoti gydymo metodus: 
genų ir ląstelių terapijos, naujos molekulės, gydymo metodai „à la carte“ ir kt. Sukurti 
naujoviški retų ligų gydymo metodai leidžia įžvelgti ateities medicinos ženklus, medicinos, 
kuri bus vis labiau orientuota į konkretų pacientą. 

Stiprus klinikinės plėtotės galimybių proveržis, ieškant retų ligų gydymo būdų, atveria naujas 
ekonomikos perspektyvas. Ir šiuo atveju priemonės, padedančios apimti visas įmanomas 
galimybes, turi būti koordinuojamos Europos lygiu. Pavieniui šioms ligoms gydyti negali būti 
sukurta rentabili rinka. Nepaisant priemonių, kurios taikomos Europos lygiu, siekiant sudaryti 
palankias sąlygas kurti retuosius vaistus, farmacijos pramonė dar dažniau nei dažnų ligų 
atveju ypač atsargiai imasi rizikos pradinėmis tokių vaistų kūrimo stadijomis (nuo 
ikiklinikinės iki II fazės). 

Pramonės atstovams kuriant naują vaistą finansinės rizikos ir rentabilumo perspektyvų 
santykis tampa reikšmingas tik vėlesnėmis proceso stadijomis. Tarp koncepcijos patvirtinimo 
ir didelių privačių investicijų, reikalingų norint gauti leidimą pateikti produktą į rinką, 
retosioms ligoms tenka pereiti gerokai ilgesnį „mirties slėnį“ nei dažnoms ligoms, kurių 
rinkos potencialas gerokai didesnis. 

Todėl, viena vertus, reikia diegti atitinkamas vaistų kūrimo priemones, optimizuoti vaistų 
kūrimo ciklą, siekiant sumažinti sąnaudas; kita vertus, sukurti naujus rizikos pasidalijimo tarp 
privataus ir visuomeninio kapitalo įrankius, taip suteikiant galimybę finansuoti šiuos vaistų 
kūrimo etapus. Tinklo plėtojimas ir veiksmingo bendradarbiavimo Europos lygiu skatinimas, 
be menkiausios abejonės, yra reikšmingas svertas, padėsiantis siekti šių tikslų. Jei priemonių 
nebus imtasi tuojau pat, labai galima rizika, kad kai kurie vaistai taip ir nebus sukurti, o 
rinkoje atsidurs tik iš už Atlanto atkeliaujantys ir tai – neįkandamomis kainomis. 

Tarybos rekomendacijos pasiūlymas dėl Europos veiksmų retų ligų srityje atlieka nepaprastai 
svarbų vaidmenį formuojant strategijas bei kuriant nacionalinius planus dėl retųjų ligų ir juos 
taikant. Visose valstybėse narėse jie turėtų būti vienodai svarūs, o skirtingų šalių strategijos –
nuosekliai ir veiksmingai koordinuojamos atsižvelgiant į Bendrijos politiką.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Kadangi retosios ligos yra mažai 
paplitusios ir specifiškos, būtinas 
atskiromis ir bendromis pastangomis, 
kuriomis siekiama išvengti didelio 
sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo bei 
pagerinti sergančių asmenų gyvenimo 
kokybę ir jų socialinį bei ekonominį 
potencialą, pagrįstas visuotinis požiūris.

(5) Kadangi retosios ligos yra mažai 
paplitusios ir specifiškos, būtinas 
atskiromis ir bendromis pastangomis,
įskaitant bendradarbiavimo su 
trečiosiomis šalimis, kaip antai JAV,
kuriomis siekiama išvengti didelio 
sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo bei 
pagerinti sergančių išsivysčiusiose ir 
besivystančiose šalyse gyvenančių asmenų 
gyvenimo kokybę ir jų socialinį bei 
ekonominį potencialą, pagrįstas visuotinis 
požiūris.

Pagrindimas

Retųjų ligų ypatumai (ribotas ligonių skaičius ir reikalingų žinių bei kompetencijos stoka) 
reiškia, kad būtų naudinga bendradarbiauti su ES nepriklausančiomis šalimis, ir tai būtų 
naudinga ne tik ES, bet ir skurdesnėms ir besivystančioms šalimis, nes būtų dalijimasi 
žiniomis.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl rekomendacijos 
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Farmacijos forumas 2008 m. spalio 
12 d. priėmė galutinį pranešimą, kuriame 
siūlomos gairės, kad valstybės narės, 
suinteresuotieji subjektai ir Komisija 
galėtų sustiprinti savo pastangas ir 
užtikrinti Europos Sąjungoje galimybę 
lengviau ir greičiau gauti retųjų vaistų.

Pagrindimas

Farmacijos forumui priėmus išvadas, valstybės narės politiškai įsipareigojo panaikinti kliūtis, 
susijusias su galimybe gauti retųjų vaistų taikant Bendrijos patvirtinimo procedūrą. 
Pasiūlyme dėl rekomendacijų reikia konkrečiai perteikti farmacijos forumo galutiniame 
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pranešime nustatytas gaires.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
Rekomendacijos valstybėms narėms, 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) iki 2011 m. pabaigos detaliai išdėstyti ir 
priimti išsamią ir integruotą strategiją, 
kuria, kaip nacionaliniais retųjų ligų 
planais, būtų siekiama nurodyti ir 
struktūrizuoti visus atitinkamus retųjų ligų 
srities veiksmus; 

(1) iki 2010 m. pabaigos detaliai išdėstyti ir 
priimti išsamią ir integruotą strategiją, 
kuria, kaip nacionaliniais retųjų ligų 
planais, būtų siekiama nurodyti ir 
struktūrizuoti visus atitinkamus retųjų ligų 
srities veiksmus;

Pagrindimas

Valstybėms narėms svarbu, kad iki 2010 m. pabaigos būtų detaliai išdėstyta ir priimta išsami 
ir integruota strategija, kuria, kaip nacionaliniais retųjų ligų planais, būtų siekiama nurodyti 
ir struktūrizuoti visus atitinkamus retųjų ligų srities veiksmus.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl rekomendacijos 
Rekomendacijos valstybėms narėms, 1 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) nustatyti ribotą prioritetinių veiksmų 
skaičių nacionaliniuose retųjų ligų 
planuose, nurodant konkrečius tikslus, 
aiškius terminus, valdymo struktūras ir 
reguliarias ataskaitas;

(3) nustatyti ribotą prioritetinių veiksmų 
skaičių nacionaliniuose retųjų ligų 
planuose, nurodant konkrečius tikslus, 
aiškius terminus, pakankamą ir aiškiai 
nustatytą finansavimą, valdymo struktūras 
ir reguliarias ataskaitas;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl rekomendacijos 
Rekomendacijos valstybėms narėms, 1 dalies 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) nacionaliniuose planuose numatyti 
išimtines priemones sudaryti sąlygas gauti 
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vaistų, kuriais prekiauti neišduota 
leidimo, jei tai tikrai būtina, atsižvelgiant į 
visuomenės sveikatos padėtį. Jei valstybėje 
narėje nėra kitų tinkamų ir prieinamų 
gydymo galimybių ir jei nustatyta, kad 
nauda bus didesnė už riziką, retomis 
ligomis sergantiems ligoniams leidžiama 
gauti šių vaistų.

Pagrindimas

Nacionaliniuose planuose turi būti numatyta, kad galima suteikti laikiną galimybę gauti 
gydymą ir vaistų, kurių leidimo prekiauti išdavimo procesas dar vyksta, arba itin išskirtiniais 
atvejais – kuriais prekiauti leidimo neišduota, jei tie vaistai galėtų duoti naudos reta liga 
sergantiems ligoniams, ir juos kompensuoti. Tai įmanoma taikant laikino vartojimo leidimo 
procedūrą.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl rekomendacijos 
Rekomendacijos valstybėms narėms, 2 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu 
remti tam tikrų ligų informacinius tinklus, 
registrus ir duomenų bazes. 

(4) Europos, nacionaliniu ir regioniniu 
lygmeniu  ypač finansinėmis priemonėmis 
remti tam tikrų ligų informacinius tinklus, 
registrus ir duomenų bazes.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl rekomendacijos 
Rekomendacijos valstybėms narėms, 3 dalies 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) suteikti pakankamą ilgalaikį 
finansavimą, pavyzdžiui naudojantis 
viešojo ir privačiojo sektorių partneryste, 
kad būtų galima remti nacionalinio ir 
Europos lygmenų mokslinius tyrimus ir 
užtikrinti, kad jie būtų atlikti;
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
Rekomendacijos valstybėms narėms, 3 dalies 3 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) skatinti Europos Sąjungos ir trečiųjų 
šalių tyrėjų, laboratorijose ar panašiose 
institucijose dirbančių ir mokslinių tyrimų 
projektus vykdančių asmenų keitimąsi 
žiniomis ir bendradarbiavimą, nes 
visuotinės naudos gautų ne tik Europos 
Sąjungos, bet ir skurdesnės ir 
besivystančios šalys, kurios turi mažiau 
galimybių skirti išteklių retųjų ligų 
moksliniams tyrimams;

Pagrindimas

Retųjų ligų ypatumai (ribotas ligonių skaičius ir reikalingų žinių bei kompetencijos stoka) 
reiškia, kad būtų naudinga bendradarbiauti su ES nepriklausančiomis šalimis, ir tai būtų 
naudinga ne tik ES, bet ir skurdesnėms ir besivystančioms šalimis, nes būtų dalijimasi 
žiniomis.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
Rekomendacijos valstybėms narėms, 4 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) organizuoti ligonių sveikatos priežiūrą 
bendradarbiaujant su atitinkamais šalies ar 
prireikus užsienio ekspertais; naudojantis 
informacinėmis ir ryšių technologijomis 
remti sveikatos priežiūros paslaugas kitose 
valstybėse narėse, taip pat remti ligonių, 
sveikatos priežiūros specialistų ir sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjų judumą bei 
paslaugų teikimą, jei to reikia, kad būtų 
užtikrintos galimybės naudotis 
konkrečiomis sveikatos priežiūros 
paslaugomis;

(3) organizuoti šių retosiomis ligomis 
sergančių ligonių Europos lygmens
sveikatos priežiūrą bendradarbiaujant su 
atitinkamais šalies ar prireikus užsienio 
ekspertais; naudojantis informacinėmis ir 
ryšių technologijomis remti sveikatos 
priežiūros paslaugas kitose valstybėse 
narėse, taip pat remti ligonių, sveikatos 
priežiūros specialistų ir sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjų judumą bei 
paslaugų teikimą, jei to reikia, kad būtų 
užtikrintos galimybės naudotis 
konkrečiomis sveikatos priežiūros 
paslaugomis;
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Pagrindimas

Svarbu organizuoti retosiomis ligomis sergančių ligonių Europos lygmens sveikatos priežiūrą 
bendradarbiaujant su atitinkamais šalies ar prireikus užsienio ekspertais.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl rekomendacijos 
Rekomendacijos valstybėms narėms, 4 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) užtikrinti, kad nacionaliniai ir 
regioniniai pavyzdiniai centrai laikytųsi 
Europos retųjų ligų informacijos tinklų 
nustatytų standartų, tinkamai atsižvelgdami 
į ligonių ir sveikatos priežiūros specialistų 
poreikius ir lūkesčius. 

(5) užtikrinti, kad nacionaliniai ir 
regioniniai pavyzdiniai centrai laikytųsi 
Europos retųjų ligų informacijos tinklų 
nustatytų standartų, tinkamai atsižvelgdami 
į ligonių ir sveikatos priežiūros specialistų 
poreikius ir lūkesčius ir įtraukdami 
ligonius į centrų veiklą, valdymą ir 
vertinimą.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl rekomendacijos 
Rekomendacijos valstybėms narėms, 5 dalies 1 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) terapinės retųjų vaistų pridėtinės vertės 
vertinimo ataskaitų mainus ES mastu, 
siekiant sumažinti retosiomis ligomis 
sergantiems ligoniams pavėluotai teikiamų 
retųjų vaistų atvejų skaičių;

(c) Europos vaistų agentūroje (EMEA), 
kuri vienija šios srities Europos ekspertų 
patirtį, vykdyti valstybių narių klinikinės
retųjų vaistų naudos vertinimo ataskaitų 
mainus ES mastu, siekiant sumažinti 
retosiomis ligomis sergantiems ligoniams 
pavėluotai teikiamų retųjų vaistų atvejų 
skaičių;

Pagrindimas

EMEA – tinkamiausia vieta veikti siekiant sumažinti laukimo laiką ir centralizuoti vertinimo 
ataskaitas.
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
Rekomendacijos valstybėms narėms, 6 dalies 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) palengvinti pacientų prieigą prie 
turimos Europos lygmens informacijos 
apie vaistus, gydymo būdus arba gydymo 
įstaigas valstybėse narėse arba trečiosiose 
šalyse, kurios teikia jų ligos gydymui ypač 
tinkančias sveikatos priežiūros paslaugas;

Pagrindimas

Svarbu palengvinti pacientų prieigą prie turimos Europos lygmens informacijos apie vaistus, 
gydymo būdus arba gydymo įstaigas valstybėse narėse arba trečiosiose šalyse, kurios teikia 
jų ligos gydymui ypač tinkančias sveikatos priežiūros paslaugas.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
Rekomendacijos Komisijai, -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1) nuolat remti  Europos interneto 
svetainę „Orphanet“ ir  „vieno langelio“ 
sistemą, kur būtų pateikiama informacija 
apie:
(a) vykdomus konkrečius retųjų ligų 
mokslinius tyrimus, jų rezultatus ir jų 
prieinamumą pacientams,
(b) esamus kiekvienos retosios ligos 
gydymui tinkančius vaistus,
(c) kiekvienos valstybės narės taikomus 
retųjų ligų gydymo būdus,
(d) valstybėse narėse arba trečiosiose 
šalyse esančias specializuotas kiekvienos 
retosios ligos gydymo įstaigas;
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Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, 
Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Andres Tarand, 
Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana 
Vălean, Dominique Vlasto

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai)

Alexander Alvaro, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Françoise Grossetête, Marie-
Noëlle Lienemann, Erika Mann, Vittorio Prodi, Esko Seppänen, 
Vladimir Urutchev, Lambert van Nistelrooij

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Elisabetta Gardini, Ulrike Rodust


