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ĪSS PAMATOJUMS

Ar retām slimībām slimo gandrīz 30 miljoni Eiropas iedzīvotāju. Katra no šīm slimībām skar 
tikai nelielu daudzumu indivīdu, reizēm mazāk nekā desmit indivīdus kādā no dalībvalstīm. 
Vidēji tas ir viens cilvēks no 2000. Šobrīd ir uzskaitītas vairāk nekā 7000 retas slimības, un 
katru nedēļu medicīniskajā literatūrā tiek aprakstītas 2 jaunas pataloģijas. 80% no retajām 
slimībām ir ģenētiskas, 65% no tām ir pediatriskas.

Tāpēc ir svarīgi retajām slimībām piešķirt Eiropas līmeņa prioritāti, lai labāk apzinātos to 
vairāku miljonu iedzīvotāju vajadzības, kuri cieš no kļūdainas diagnostikas un kuri nesaņem 
nekādu slimības ārstēšanu.

Pretēji citām sabiedrības veselības vai izpētes jomām šajā jautājumā nav tikai jāatgūst 
nokavētais novārtā atstātā jomā, bet ir jāizveido pastāvīgi instrumenti vai pasākumi, kas 
ilglaicīgi ļautu ņemt vērā šo slimību īpatnības.

Šo slimību retums rada īpašus uzdevumus gan no zinātniskā, gan arī no ekonomiskā un 
organizatoriskā viedokļa, un šos uzdevumus nevar risināt ar parastiem instrumentiem. Ir 
nepieciešama vispārēja, saskaņota un ilgtspējīga pieeja, kuras īstenošanā vienlaicīgi ir 
jāiesaista visas puses: politiķi, iestādes, slimnieku apvienības, ārstējošais personāls, pētnieki, 
ražotāju pārstāvji.

Tā kā slimnieku skaits ir pārāk niecīgs, šo jautājumu nevar risināt vietējā vai reģionālā līmenī, 
turklāt slimību ir pārāk daudz, lai par tām visam mācītu veselības aprūpes speciālistiem, tādēļ 
specifiskas zināšanas par šīm slimībām ir tik pat retas kā pašas slimības. Piekļuvi 
informācijai, diagnostikai, medicīniskajai aprūpei un izpētei ir jāorganizē, izmantojot 
integrētas un koordinētas metodoloģijas tīklus un kopēju pieeju valstu un Eiropas līmenī, lai 
tie būtu pieejami visiem dalībniekiem, jo neviena Eiropas dalībvalsts viena nav spējīga 
cīnīties pret retajām slimībām. Tātad Eiropas pieeja ir būtiska, lai sagatavotos cīņai pret 
retajām slimībām, savstarpējai resursu un līdzekļu apmaiņai un kopējai izmantošanai.

1999. gada 16. decembrī Eiropas Parlaments un Padome pieņēma Regulu (EK) Nr. 141/2000 
par zālēm reti sastopamu slimību ārstēšanai. Šī regula rosina farmācijas un biotehnoloģijas 
nozari attīstīt un laist tirgū zāles reti sastopamu slimību ārstēšanai (piedāvājot nodokļu 
atlaides, palīdzība testēšanas plāna izstrādē, 10 gadus ilgs īpašai statuss tirgū utt.). Reti 
sastopamu slimību ārstēšanas zāļu komiteja (COMP), kas ir izveidota Eiropas Zāļu aģentūrā 
(EMEA), izskata norāžu piešķiršanas pieteikumus un atbalsta Komisiju diskusijās par zālēm 
reto slimību ārstēšanai. 

2008. gada oktobrī 569 zāļu veidi Eiropā saņēma nosaukumu „reto slimību ārstēšanai”, 
tostarp 54 zālēm jau ir dota atļauja tās laist Eiropas Kopienas tirgū, kas gandrīz 3 miljoniem 
Eiropas iedzīvotāju dod iespēju dzīvot.

Balsojums par Eiropas regulu par zālēm reto slimību ārstēšanai radīja labvēlīgus apstākļus 
uzņēmumiem, kuri izstrādā zāles retu slimību ārstēšanai, — nodokļu atlaides, īpašu 
uzņēmuma statusu utt. Regula sekmē zāļu izstrādi reto slimību ārstēšanai.
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Zāles reto slimību ārstēšanai ir zāles, ko farmācijas industrija nav gatava izstrādāt saskaņā ar 
parastiem tirgus nosacījumiem. Dažas slimības ir tik retas, ka ieņēmumi no to iespējamās 
pārdošanas nesegtu izstrādes un tirgū laišanas izmaksas.

Ir daudz gadījumu, kad panākumus reto slimību ārstēšanā vēlāk piemēro biežāk sastopamu 
pataloģiju ārstēšanai, un tā tas būs arī turpmāk. Terapijas veidu skaits palielinās: gēnu un šūnu 
terapija, jaunas molekulas, individuālā ārstniecība utt. Jaunie terapiju veidi, kas tiek izstrādāti 
retajām slimībām, raksturo arvien individualizētāko nākotnes medicīnu.

Klīniskās ārstēšanas attīstības iespēju straujš pieaugums reto slimību jomā paver jaunas 
ekonomiskās perspektīvas. Arī šajā jomā līdzekļi visu iespēju izpētei ir jāsaskaņo Eiropas 
līmenī. Ņemot katru atsevišķi, šo slimību ārstēšana nav ienesīga joma. Neskatoties uz Eiropas 
pasākumiem, ar ko veicina zāļu izstrādi reto slimību ārstēšanai, farmācijas industrija izrāda 
vēl lielāku piesardzību nekā saistībā ar bieži sastopamām slimībām, kad jāuzņemas risks zāļu 
izstrādes sākuma posmā (no pirmsklīniskā posma līdz II posmam). 

Ražotājiem attiecība starp finanšu risku un jaunu zāļu izstrādes ienesīguma perspektīvām 
kļūst interesanta tikai vēlākajā jaunu zāļu izstrādes posmā. Pēc koncepcijas apstiprināšanas un 
pirms nozīmīgu privāto naudas līdzekļu investēšanas, kamēr nav saņemta tirdzniecības 
atļauja, attiecībā uz retajām slimībām ir jāpārvar daudz platāka „nāves ieleja” nekā attiecībā 
uz bieži sastopamajām slimībām, kuru ienesīguma potenciāls ir daudz lielāks. 

Tāpēc, no vienas puses, ir nepieciešams izveidot piemērotus izstrādes līdzekļus, uzlabot zāļu 
izstrādes ciklu, lai samazinātu izmaksas, un, no otras puses, ir nepieciešams izstrādāt jaunus 
instrumentus riska sadalei starp privātajiem un valsts līdzekļiem, kas ļautu finansēt šos 
posmus. Tīklu izveide un sadarbības stiprināšana Eiropas līmenī, bez šaubām, ir ietekmīgi 
līdzekļi šo mērķu sasniegšanai. Ja steidzami netiks veikti pasākumi, pastāv liels risks, ka 
dažas zāles tā arī netiks izstrādātas un ka tās, kuras tiks laistas tirgū, nāks no Atlantijas okeāna 
otras puses un par ļoti augstām cenām.

Padomes ieteikuma priekšlikumam par Eiropas rīcību reto slimību jomā ir īpaši svarīga loma, 
lai izstrādātu un pieņemtu dalībvalstu stratēģiju un plānu reto slimību jomā. Tiem ir jābūt 
vienlīdz plašiem visās dalībvalstīs un saskaņotiem vairākās dalībvalstīs, kā arī sistemātiski un 
efektīvi saistītiem ar Kopienas politikas jomām.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

Ieteikuma priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Retām slimībām raksturīga zema 
izplatība un tās ir specifiskas, tāpēc ir 
vajadzīga vispārēja pieeja, kura balstītos uz 
īpašiem un apvienotiem pasākumiem, kas 
vajadzīgi, lai nepieļautu augstu saslimstību 
vai priekšlaicīgu mirstību, ko iespējams 
novērst, kā arī uzlabotu slimnieku dzīves 
kvalitāti vai sociāli ekonomisko potenciālu.

(5) Retām slimībām raksturīga zema 
izplatība un tās ir specifiskas, tāpēc ir 
vajadzīga vispārēja pieeja, kura balstītos uz 
īpašiem un apvienotiem pasākumiem,
tostarp partnerību ar tādām trešām 
valstīm kā ASV, lai nepieļautu augstu 
saslimstību vai priekšlaicīgu mirstību, ko
iespējams novērst, kā arī uzlabotu 
slimnieku dzīves kvalitāti vai sociāli 
ekonomisko potenciālu attīstītajās un 
jaunattīstības valstīs.

Pamatojums

Ņemot vērā tādas reto slimību īpatnības kā ierobežots pacientu skaits un atbilstošo zināšanu 
un pieredzes trūkums, jāsecina, ka sadarbība ar valstīm ārpus ES var būt lietderīga ne tikai 
ES, bet arī, lai apmainītos ar zināšanām ar nabadzīgākām un jaunattīstības valstīm.

Grozījums Nr. 2

Ieteikuma priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Farmācijas forumā 2008. gada 
12. oktobrī tika apstiprināts galīgais 
ziņojums, kurā ierosinātas 
pamatnostādnes, lai dalībvalstis, 
ieinteresētās personas un Komisija varētu 
pastiprināt centienus, tādējādi garantējot 
atvieglotu un paātrinātu piekļuvi zālēm 
reto slimību ārstēšanai Eiropas Savienībā.

Pamatojums

Pēc lēmuma pieņemšanas farmācijas forumā dalībvalstis deva politisku solījumu novērst 
vājās vietas attiecībā uz piekļuvi zālēm reto slimību ārstēšanai, izmantojot Kopienas 
apstiprināšanas sistēmu. Ieteikuma projektā īpaši jānorāda uz pamatnostādnēm, kuras 
minētas farmācijas foruma galīgajā ziņojumā.
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Grozījums Nr. 3

Ieteikuma priekšlikums
Ieteikumi dalībvalstīm – 1. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) līdz 2011. gada beigām izstrādāt un 
pieņemt vispārēju un integrētu stratēģiju kā 
nacionālo plānu reto slimību jomā, kuras 
mērķis ir vadīt un strukturēt visus saistītos 
pasākumus reto slimību jomā; 

(1) līdz 2010. gada beigām izstrādāt un 
pieņemt vispārēju un integrētu stratēģiju kā 
nacionālo plānu reto slimību jomā, kuras 
mērķis ir vadīt un strukturēt visus saistītos 
pasākumus reto slimību jomā;

Pamatojums

Dalībvalstīm ir svarīgi līdz 2010. gada beigām izstrādāt un pieņemt vispārēju un integrētu 
stratēģiju kā nacionālo plānu reto slimību jomā, kuras mērķis ir vadīt un strukturēt visus 
saistītos pasākumus reto slimību jomā.

Grozījums Nr. 4

Ieteikuma priekšlikums
Ieteikumi dalībvalstīm – 1. punkts – 3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) nacionālajā plānā reto slimību jomā 
izvirzīt dažas prioritātes ar konkrētiem 
mērķiem, skaidrus termiņus, paredzēt 
vadības struktūras un regulārus ziņojumus;

(3) nacionālajā plānā reto slimību jomā 
izvirzīt dažas prioritātes ar konkrētiem 
mērķiem, skaidrus termiņus, vērā ņemamu 
un skaidri nosakāmu finansējumu,
paredzēt vadības struktūras un regulārus 
ziņojumus;

Grozījums Nr. 5

Ieteikuma priekšlikums
Ieteikumi dalībvalstīm – 1. punkts – 5.a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) nacionālajos plānos paredzēt 
ārkārtas pasākumus, lai nodrošinātu 
piekļuvi zālēm, kuras nav atļauts laist 
apgrozībā, kad tās patiešām ir vajadzīgas 



AD\774000LV.doc 7/11 PE418.380v03-00

LV

sabiedrības veselības interesēs. Ja 
dalībvalstī nav citu piemērotu ārstniecības 
līdzekļu vai riska un ieguvuma attiecība 
tiek uzskatīta par pozitīvu, pacientiem ar 
retā slimībām tiks nodrošināta piekļuve 
attiecīgajām zālēm.

Pamatojums

Nacionālajos plānos jāparedz arī iespēja piešķirt un atmaksāt pagaidu piekļuvi ārstēšanai vai 
zālēm, kurām tirdzniecības atļauja drīz tiks piešķirta vai tā nav piešķirta īpašu  iemeslu dēļ, 
vai arī tāpēc, ka to lietošana dos labumu to pacientu ārstēšanā, kuriem ir retas slimības. Šādu 
iespēju paredz, piešķirot pagaidu lietošanas atļauju.

Grozījums Nr. 6

Ieteikuma priekšlikums
Ieteikumi dalībvalstīm – 2. punkts – 4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) valsts un reģionu līmenī atbalstīt 
specifiskus informācijas tīklus, reģistrus un 
datubāzes par slimībām. 

(4) Eiropas, valsts un reģionu līmenī 
atbalstīt specifiskus informācijas tīklus, 
reģistrus un datubāzes par slimībām, jo 
īpaši, piešķirot finansiālu atbalstu.

Grozījums Nr. 7

Ieteikuma priekšlikums
Ieteikumi dalībvalstīm – 3. punkts – 3.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) piešķirt atbilstošu ilgtermiņa 
finansējumu, piemēram, izmantojot valsts 
un privātā sektora partnerību, lai 
dalībvalstu un Eiropas līmenī atbalstītu 
pētniecību, tādējādi nodrošinot šīs jomas 
ilgtspēju;
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Grozījums Nr. 8

Ieteikuma priekšlikums
Ieteikumi dalībvalstīm – 3. punkts – 3.b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) sekmēt zināšanu apmaiņu un 
sadarbību starp pētniekiem, laboratorijām 
un pētniecības projektiem Eiropas 
Savienībā un līdzīgām iestādēm trešās 
valstīs, lai kopējie rezultāti dotu labumu 
ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī 
nabadzīgākām un jaunattīstības valstīm, 
kurām ir mazāk iespēju nodrošināt 
resursus reto slimību izpētei;

Pamatojums

Ņemot vērā tādas reto slimību īpatnības kā ierobežots pacientu skaits un atbilstošo zināšanu 
un pieredzes trūkums, jāsecina, ka sadarbība ar valstīm ārpus ES var būt lietderīga ne tikai 
ES, bet arī tam, lai varētu apmainīties ar zināšanām ar nabadzīgākām un jaunattīstības 
valstīm.

Grozījums Nr. 9

Ieteikuma priekšlikums
Ieteikumi dalībvalstīm – 4. punkts – (3) daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) organizēt pacientu aprūpi, nodibinot 
sadarbību ar attiecīgajiem valsts vai 
vajadzības gadījumā citu valstu 
ekspertiem; ja nepieciešams nodrošināt 
universālu piekļuvi specifiskai veselības 
aprūpei, ar informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju palīdzību būtu jāatbalsta 
pārrobežu veselības aprūpe, arī pacientu, 
medicīnas speciālistu un veselības aprūpes 
pakalpojumu sniedzēju mobilitāte; 

(3) organizēt Eiropas veselības aprūpi 
pacientiem ar retām slimībām, nodibinot 
sadarbību ar attiecīgajiem valsts vai
vajadzības gadījumā citu valstu 
ekspertiem; ja nepieciešams nodrošināt 
universālu piekļuvi specifiskai veselības 
aprūpei, ar informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju palīdzību būtu jāatbalsta 
pārrobežu veselības aprūpe, arī pacientu, 
medicīnas speciālistu un veselības aprūpes 
pakalpojumu sniedzēju mobilitāte;

Pamatojums

Svarīgi organizēt veselības aprūpi pacientiem ar retām slimībām, nodibinot sadarbību ar 
attiecīgajiem valsts vai vajadzības gadījumā citu valstu ekspertiem.
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Grozījums Nr. 10

Ieteikuma priekšlikums
Ieteikumi dalībvalstīm – 4. punkts – 5. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) nodrošināt, lai valsts un reģionu 
speciālo zināšanu centri ievērotu Eiropas 
references tīklu reto slimību jomā noteiktos 
standartus, pienācīgi ņemot vērā pacientu 
un profesionāļu vajadzības un prasības. 

(5) nodrošināt, lai valsts un reģionu 
speciālo zināšanu centri ievērotu Eiropas 
references tīklu reto slimību jomā noteiktos 
standartus, pienācīgi ņemot vērā pacientu 
un speciālistu vajadzības un prasības, kā 
arī iesaistot pacientus centru darbībā, 
pārvaldībā un novērtēšanā.

Grozījums Nr. 11

Ieteikuma priekšlikums
Ieteikumi dalībvalstīm – 5. punkts – (1) daļa– c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) kopīgi izmantot dalībvalstu 
novērtējuma ziņojumus par zāļu reto 
slimību ārstēšanai pievienoto terapeitisko
vērtību ES, lai reto slimību pacienti ātrāk 
saņemtu zāles retu slimību ārstēšanai.

(c) kopīgi izmantot dalībvalstu 
novērtējuma ziņojumus par zāļu reto 
slimību ārstēšanai pievienoto klīnisko
vērtību ES, izmantojot Eiropas Zāļu 
aģentūru, kurā tiek apkopota ES uzkrāta 
pieredze šajā jomā, lai reto slimību 
pacienti ātrāk saņemtu zāles retu slimību 
ārstēšanai.

Pamatojums

Eiropas Zāļu aģentūra ir piemērotākā iestāde, lai saīsinātu gaidīšanas laiku un centralizētu 
novērtējuma ziņojumu sagatavošanu.

Grozījums Nr. 12

Ieteikuma priekšlikums
Ieteikumi dalībvalstīm – 6. punkts – (2a) daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) sekmēt pacientu piekļuvi Eiropas 
līmenī pieejamai informācijai par zālēm, 
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ārstēšanas iespējām vai ārstēšanas 
centriem dalībvalstīs vai trešās valstīs, 
kuras nodrošina veselības aprūpi, kas ir 
īpaši piemērota konkrētās slimības 
ārstēšanai;

Pamatojums

Ir svarīgi sekmēt pacientu piekļuvi Eiropas līmenī pieejamai informācijai par zālēm, 
ārstēšanas iespējām vai ārstēšanas centriem dalībvalstīs vai trešās valstīs, kuras nodrošina 
veselības aprūpi, kas īpaši piemērota konkrētās slimības ārstēšanai.

Grozījums Nr. 13

Ieteikuma priekšlikums
Ieteikumi Komisijai – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) Ilgtspējīgi atbalstīt Eiropas līmeņa 
tīmekļa vietni (pēc vienas iestādes 
principa) „Orphanet”, kurā būtu 
pieejama šāda informācija:
(a) ziņas par reto slimību specifiskiem 
pētījumiem, to rezultāti un šo pētījumu 
pieejamība pacientiem;
(b) katrai retajai slimībai pieejamās zāles;
(c) katrai retajai slimībai pieejamā 
ārstēšana katrā dalībvalstī;
(d) specializētie ārstēšanas centri 
konkrētas retās slimības ārstēšanai 
dalībvalstīs vai trešās valstīs;
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