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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Prawie 30 milionów Europejczyków cierpi na rzadkie choroby. Każda z tych chorób dotyczy 
tylko niewielkiej liczby osób, czasami niższej niż jedna dziesiąta w skali kraju, a średnio 
dotyczy jednej osoby na 2000. W chwili obecnej znanych jest ponad 7000 rzadkich chorób, 
a co tydzień w literaturze medycznej pojawia się opis dwóch nowych patologii. 80% rzadkich 
chorób jest chorobami genetycznymi, a 65% to choroby dziecięce.

Rzadkie choroby należy więc potraktować priorytetowo na szczeblu europejskim, aby szerzej 
uwzględnić potrzeby wielu milionów obywateli, którzy cierpią z powodu błędnych diagnoz, 
a choroby ich nie są leczone.

W przeciwieństwie do innych tematów z dziedziny zdrowia publicznego lub badań, nie 
chodzi tutaj o zwykłe nadrobienie opóźnienia w zaniedbanej kwestii, lecz o wypracowanie 
narzędzi i stałych mechanizmów umożliwiających długotrwałe uwzględnienie specyfiki tych 
chorób.

Rzadkość ich stawia szczególne wyzwania, zarówno z punktu widzenia naukowego, 
gospodarczego, jak i organizacyjnego, których nie można podjąć za pomocą zazwyczaj 
stosowanych narzędzi. Potrzebne jest więc podejście całościowe, spójne i trwałe. Wdrożenie 
takiego podejścia jest możliwe jedynie przy jednoczesnej mobilizacji wszystkich 
zainteresowanych podmiotów: polityków, instytucji, stowarzyszeń pacjentów, pracowników 
służby zdrowia, stowarzyszeń osób chorych, opiekunów, badaczy, przemysłowców.

Osób chorych jest zbyt niewiele, aby mogły one stanowić kwestię o znaczeniu lokalnym lub 
regionalnym, a chorób jest zbyt dużo, aby mogły być nauczane w ośrodkach dla pracowników 
służby zdrowia, specjalistów jest niewielu. Ponieważ żadne państwo członkowskie w Europie 
nie jest w stanie prowadzić walki z rzadkimi chorobami w pojedynkę, dostęp do informacji, 
diagnozowania, opieki i badań powinien koniecznie podlegać spójnej sieci organizacji, 
przejrzystej i koordynowanej przez wspólne podmioty na szczeblu krajowym i europejskim, 
wspólne metodologie i podejścia. Szczebel ten jest więc konieczny i niezbędny, aby 
zorganizować leczenie tych chorób, wzajemnie wykorzystywać zasoby i środki oraz je 
rozwijać.

W dniu 16 grudnia 1999 r. Parlament Europejski i Rada Ministrów przyjęły rozporządzenie 
(WE) nr 141/2000 w sprawie sierocych produktów leczniczych. Rozporządzenie to zachęca 
przemysł farmaceutyczny i biotechnologiczny do rozwijania i wprowadzania na rynek 
sierocych produktów leczniczych (poprzez ulgi podatkowe, pomoc w kwestiach 
regulacyjnych, wyłączność na 10 lat...). Zadaniem Komitetu ds. Sierocych Produktów 
Leczniczych, powołanego w ramach Europejskiej Agencji Leków (EMEA), jest 
rozpatrywanie wniosków o oznaczenie i wspieranie Komisji w zakresie kontaktów w sprawie 
sierocych produktów leczniczych.

W październiku 2008 r. 569 lekarstw w Europie zostało oznaczonych jako sieroce produkty 
lecznicze, z czego 54 lekarstwa, dotyczące prawie 3 milionów pacjentów europejskich, 
otrzymały już zezwolenie na wprowadzenie na rynek wspólnotowy.

Dzięki głosowaniu nad europejskim rozporządzeniem w sprawie sierocych produktów 
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leczniczych przedsiębiorstwa pracujące nad ich rozwojem korzystają ze sprzyjających 
warunków: ulg podatkowych, wyłączności handlowej... Wsparło ono rozwój sierocych 
środków leczniczych

Sieroce produkty lecznicze są lekarstwami, które przemysł farmaceutyczny niechętnie rozwija 
w normalnych warunkach rynkowych. Niektóre choroby są tak rzadkie, że koszty 
wytworzenia lekarstwa i wprowadzenia go na rynek nie zostaną nigdy zamortyzowane.

Liczne są przykłady osiągnięć zrealizowanych obierając za punkt wyjściowy choroby rzadkie, 
a które są i będą szeroko stosowane do leczenia częściej występujących patologii. Pojawiają 
się nowe możliwości terapeutyczne: terapie genowe i komórkowe, nowe molekuły, leczenie 
„à la carte”... Innowacyjne terapie opracowane w celu leczenia rzadkich chorób zapowiadają 
medycynę przyszłości, medycynę coraz bardziej zindywidualizowaną.

Gwałtowny wzrost możliwości rozwoju badań klinicznych w dziedzinie rzadkich chorób 
otwiera nowe perspektywy z gospodarczego punktu widzenia. Również w tym przypadku 
koordynacja środków badania wszystkich możliwości powinna odbywać się na szczeblu 
europejskim. Oddzielne podejście do każdej choroby nie jest opłacalne. Pomimo europejskich 
środków wspierających rozwój sierocych środków leczniczych przemysł farmaceutyczny 
wykazuje dużą, jeszcze większą niż w przypadku chorób występujących częściej, opieszałość 
przy podejmowaniu ryzyka w początkowych fazach opracowywania leczenia (od leczenia 
w fazie przedklinicznej do fazy II).

Dla przemysłowców stosunek między ryzykiem finansowym a perspektywą opłacalności 
w ramach opracowania nowych leków staje się interesujący dopiero w późniejszej fazie 
procesu. W czasie, jaki upływa między potwierdzeniem słuszności koncepcji a inwestycją 
niezbędnych wysokich środków i uzyskaniem zezwolenia na wprowadzenie na rynek, rzadkie 
choroby muszą przebyć „dolinę śmierci”, w tym przypadku znacznie dłuższą, niż 
w przypadku chorób częściej występujących, których potencjał rynkowy jest znacznie 
większy.

Z jednej strony należy więc utworzyć przystosowane narzędzia opracowywania lekarstw, 
zoptymalizować cykl opracowywania leczenia, aby zmniejszyć koszty do minimum, 
a z drugiej strony opracować nowe narzędzia rozłożenia ryzyka na środki prywatne 
i publiczne, co umożliwi finansowanie tych faz. Na szczeblu europejskim rozwój sieci 
i nasilenie współpracy są bez wątpienia skutecznym sposobem osiągnięcie tych celów. Jeżeli 
nie podejmie się szybko środków, istnieje duże ryzyko, że niektóre lekarstwa nigdy nie 
powstaną, a na rynku znajdą się tylko niewspółmiernie drogie lekarstwa sprowadzane zza 
Atlantyku.

Wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie działań na poziomie europejskim w dziedzinie 
rzadkich chorób odgrywa szczególnie ważną rolę w celu opracowania i przyjęcia strategii 
i planów krajowych w zakresie rzadkich chorób. Zasięg ich powinien być taki sam we 
wszystkich państwach członkowskich, a koordynacja między poszczególnymi krajami 
powinna odbywać się poprzez spójną i skuteczną politykę wspólnotową.

POPRAWKI
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Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący zalecenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Ze względu na niską częstość 
występowania i szczególny charakter 
rzadkie choroby wymagają strategii o 
wymiarze międzynarodowym, której 
podstawą są specyficzne i złożone 
działania, mające na celu zapobieżenie 
wysokiej chorobowości lub możliwym do 
uniknięcia przedwczesnym zgonom oraz 
poprawę jakości życia i możliwości 
społeczno-ekonomicznych chorych.

(5) Ze względu na niską częstość 
występowania i szczególny charakter 
rzadkie choroby wymagają strategii o 
wymiarze międzynarodowym, której 
podstawą są specyficzne i złożone 
działania, prowadzone także w 
partnerstwie z krajami trzecimi takimi jak 
Stany Zjednoczone, mające na celu 
zapobieżenie wysokiej chorobowości lub 
możliwym do uniknięcia przedwczesnym 
zgonom oraz poprawę jakości życia i 
możliwości społeczno-ekonomicznych 
chorych w krajach rozwiniętych i 
rozwijających się.

Uzasadnienie

Cechy szczególne rzadkich chorób – mianowicie ograniczona liczba pacjentów oraz niewielki 
zasób odnośnej wiedzy, w tym wiedzy specjalistycznej – powodują, że współpraca z krajami 
spoza UE może przynieść korzyści nie tylko UE, ale także w zakresie wymiany wiedzy 
z krajami uboższymi i rozwijającymi się.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący zalecenia
Punkt 14a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) W dniu 12 października 2008 r. 
forum farmaceutyczne przyjęło 
sprawozdanie końcowe, w którym 
proponuje wytyczne w celu zwiększenia 
starań państw członkowskich, 
zainteresowanych podmiotów i Komisji, 
mających na celu zagwarantowanie 
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łatwiejszego i szybszego dostępu do 
sierocych środków leczniczych w Unii 
Europejskiej.

Uzasadnienie

W trakcie przyjmowania wniosków forum farmaceutycznego państwa członkowskie podjęły 
polityczne zobowiązanie do likwidacji wąskich gardeł hamujących dostęp do sierocych 
środków leczniczych za pomocą procedury zatwierdzania na poziomie Wspólnoty. Wniosek 
w sprawie zalecenia powinien konkretnie przełożyć te wytyczne określone w końcowym 
sprawozdaniu forum farmaceutycznego.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący zalecenia
Zalecenia dla państw członkowskich – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) opracowanie oraz przyjęcie całościowej 
i zintegrowanej strategii, do końca 2011 r., 
mającej na celu kierowanie działaniami w 
dziedzinie rzadkich chorób oraz ich 
usystematyzowanie, mającej formę 
krajowego planu zwalczania rzadkich 
chorób; 

(1) opracowanie oraz przyjęcie całościowej 
i zintegrowanej strategii, do końca 2010 r., 
mającej na celu kierowanie działaniami w 
dziedzinie rzadkich chorób oraz ich 
usystematyzowanie, mającej formę 
krajowego planu zwalczania rzadkich 
chorób;

Uzasadnienie

Państwa członkowskie muszą opracować oraz przyjąć do końca 2010 r. całościową 
i zintegrowana strategię, mającą na celu kierowanie wszystkimi odnośnymi działaniami 
w dziedzinie rzadkich chorób oraz ich usystematyzowanie w formie krajowego planu 
zwalczania rzadkich chorób;

Poprawka 4

Wniosek dotyczący zalecenia
Zalecenia dla państw członkowskich – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) określenie ograniczonej ilości działań 
priorytetowych w ramach krajowego planu 
zwalczania rzadkich chorób, z konkretnymi 
celami, jasnymi terminami, strukturami 
zarządzającymi oraz regularnymi 

(3) określenie ograniczonej ilości działań 
priorytetowych w ramach krajowego planu 
zwalczania rzadkich chorób, z konkretnymi 
celami, jasnymi terminami, znacznymi i 
wyraźnie określonymi środkami 
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sprawozdaniami; finansowymi, strukturami zarządzającymi 
oraz regularnymi sprawozdaniami;

Poprawka 5

Wniosek dotyczący zalecenia
Zalecenia dla państw członkowskich – ustęp 1 – punkt 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) uwzględnienie w krajowych planach 
wyjątkowych środków dotyczących 
udostępnienia – w przypadku rzeczywistej 
potrzeby z zakresu zdrowia publicznego –
produktów leczniczych nieposiadających 
zezwolenia na wprowadzenie na rynek; 
pacjenci cierpiący na rzadkie choroby 
mają dostęp do omawianych produktów 
leczniczych w przypadku braku w danym 
państwie członkowskim odpowiednich i 
dostępnych alternatyw terapeutycznych 
oraz w razie uznania, że korzyści 
przeważają nad ryzykiem. 

Uzasadnienie

Plany krajowe powinny również przewidywać możliwość udzielenia tymczasowego dostępu do 
leczeń lub lekarstw, które są w trakcie uzyskiwania zezwolenia na wprowadzenie na rynek lub 
go nie posiadają, w bardzo szczególnych przypadkach, w których ich zastosowanie mogłoby 
być korzystne dla pacjentów cierpiących na rzadką chorobę. Jest to możliwe za pomocą 
procedury tymczasowego zezwolenia na stosowanie.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący zalecenia
Zalecenia dla państw członkowskich – ustęp 2 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) wspieranie na poziomie krajowym lub 
regionalnym specjalnych sieci 
informacyjnych w zakresie chorób, a także 
rejestrów i baz danych.

(4) wspieranie, w szczególności przy 
pomocy środków finansowych, na 
poziomie europejskim, krajowym lub 
regionalnym specjalnych sieci 
informacyjnych w zakresie chorób, a także 
rejestrów i baz danych.



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

PL

Poprawka 7

Wniosek dotyczący zalecenia
Zalecenia dla państw członkowskich – ustęp 3 – punkt 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) wprowadzenie odpowiedniego 
długoterminowego finansowania, np. za 
pomocą partnerstw publiczno-prywatnych, 
aby wspierać badania naukowe na 
poziomie krajowym i europejskim w celu 
zagwarantowania ich rentowności;

Poprawka 8

Wniosek dotyczący zalecenia
Zalecenia dla państw członkowskich – ustęp 3 – punkt 3b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) wspieranie wymiany wiedzy i 
współpracy między naukowcami, 
laboratoriami i projektami badawczymi w 
Unii Europejskiej a podobnymi 
instytucjami w krajach trzecich w celu 
przysporzenia globalnych korzyści nie 
tylko Unii Europejskiej, ale także krajom 
uboższym i rozwijającym się, które 
znajdują się w gorszej sytuacji z punktu 
widzenia zapewnienia środków na 
badania nad rzadkimi chorobami;

Uzasadnienie

Cechy szczególne rzadkich chorób – mianowicie ograniczona liczba pacjentów oraz niewielki 
zasób odnośnej wiedzy, w tym wiedzy specjalistycznej – powodują, że współpraca z krajami 
spoza UE może przynieść korzyści nie tylko UE, ale także w zakresie wymiany wiedzy 
z krajami uboższymi i rozwijającymi się.

Poprawka 9
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Wniosek dotyczący zalecenia
Zalecenia dla państw członkowskich – ustęp 4 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) organizowanie ścieżek opieki 
zdrowotnej dla pacjentów poprzez 
podejmowanie współpracy z odpowiednimi 
specjalistami w kraju, a w razie potrzeby 
również zagranicą; konieczność 
wspierania transgranicznej opieki 
zdrowotnej, w tym mobilności pacjentów, 
pracowników służby zdrowia oraz 
usługodawców, a także świadczenia usług 
za pośrednictwem technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, w 
zakresie, w jakim jest to niezbędne dla 
zapewnienia powszechnego dostępu do 
potrzebnej specjalistycznej opieki 
zdrowotnej; 

(3) organizowanie europejskich ścieżek 
opieki zdrowotnej dla pacjentów 
cierpiących na rzadkie choroby poprzez 
podejmowanie współpracy z odpowiednimi 
specjalistami w kraju, a w razie potrzeby 
również za granicą; konieczność 
wspierania transgranicznej opieki 
zdrowotnej, w tym mobilności pacjentów, 
pracowników służby zdrowia oraz 
usługodawców, a także świadczenia usług 
za pośrednictwem technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, w 
zakresie, w jakim jest to niezbędne dla 
zapewnienia powszechnego dostępu do 
potrzebnej specjalistycznej opieki 
zdrowotnej;

Uzasadnienie

Należy organizować ścieżki opieki zdrowotnej dla pacjentów cierpiących na rzadkie choroby 
poprzez podejmowanie współpracy z odpowiednimi specjalistami w kraju, a w razie potrzeby 
również za granicą.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący zalecenia
Zalecenia dla państw członkowskich – ustęp 4 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) dopilnowanie, by specjalistyczne 
ośrodki krajowe lub regionalne spełniały 
standardy sformułowane przez europejskie 
sieci referencyjne dotyczące rzadkich 
chorób, uwzględniając potrzeby i 
oczekiwania pacjentów i pracowników 
służby zdrowia.

(5) dopilnowanie, by specjalistyczne 
ośrodki krajowe lub regionalne spełniały 
standardy sformułowane przez europejskie 
sieci referencyjne dotyczące rzadkich 
chorób, uwzględniając potrzeby i 
oczekiwania pacjentów i pracowników 
służby zdrowia oraz włączając pacjentów 
do działalności i oceny ośrodków oraz 
zarządzania nimi.



PE 418.380v03-00 10/12 AD\774000PL.doc

PL

Poprawka 11

Wniosek dotyczący zalecenia
Zalecenia dla państw członkowskich – ustęp 5 – punkt 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wspólnego korzystania ze sprawozdań z 
oceny państw członkowskich dotyczących 
terapeutycznej wartości dodanej leków 
sierocych na poziomie UE, w celu 
zminimalizowania opóźnień w dostępie 
pacjentów cierpiących na rzadkie choroby 
do leków sierocych;

c) wspólnego korzystania ze sprawozdań z 
oceny państw członkowskich dotyczących 
klinicznej wartości dodanej leków 
sierocych na poziomie UE w ramach 
Europejskiej Agencji Leków (EMEA) 
skupiającej europejską wiedzę 
specjalistyczną w tej dziedzinie, w celu 
zminimalizowania opóźnień w dostępie 
pacjentów cierpiących na rzadkie choroby 
do leków sierocych;

Uzasadnienie

W celu skrócenia czasu oczekiwania i centralizacji sprawozdań z oceny EMEA stanowi 
najlepiej przystosowaną platformę.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący zalecenia
Zalecenia dla państw członkowskich – ustęp 6 – punkt 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) ułatwienie pacjentom dostępu do 
istniejących na poziomie europejskim 
informacji dotyczących leków, zabiegów 
lub ośrodków leczenia w państwach 
członkowskich lub krajach trzecich 
zapewniających opiekę medyczną 
specjalnie dostosowaną do choroby 
danego pacjenta;

Uzasadnienie

Należy ułatwić pacjentom dostęp do istniejących na poziomie europejskim informacji 
dotyczących leków, zabiegów lub ośrodków leczenia w państwach członkowskich lub krajach 
trzecich zapewniających opiekę medyczną specjalnie dostosowaną do choroby danego 
pacjenta.
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący zalecenia
Zalecenia dla Komisji – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

–1. Wspierania w zrównoważony sposób 
bazy danych „Orphanet”, europejskiej 
strony internetowej oraz tzw. „pojedynczej 
instytucji, z informacjami dotyczącymi:
a) istnienia konkretnych badań nad 
rzadkimi chorobami, odnośnych 
wniosków oraz ich dostępności dla 
pacjentów,
b) leków dostępnych w przypadku 
poszczególnych rzadkich chorób,
c) leczenia poszczególnych rzadkich 
chorób, dostępnego w poszczególnych 
państwach członkowskich,
d) istniejących specjalistycznych ośrodków 
leczenia poszczególnych rzadkich chorób 
w państwach członkowskich lub krajach 
trzecich.
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