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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Zriedkavé choroby postihujú približne 30 miliónov Európanov. Každou touto chorobou trpí 
iba malý počet jedincov, niekedy menej ako 10 v celonárodnom meradle. V priemere 
ide o jednu z 2 000 osôb. Do dnešného dňa je známych viac ako 7 000 zriedkavých chorôb 
a lekárska literatúra každý týždeň opisuje dve nové patológie. 80 % zriedkavých chorôb je 
genetického pôvodu a 65 % zriedkavých chorôb sa týka detí.

Zriedkavé choroby sa musia nevyhnutne stať prioritou na európskej úrovni a musia 
sa zohľadniť potreby niekoľkých miliónov občanov, ktorí trpia, pretože nemajú určenú 
diagnózou a neposkytuje sa im žiadna liečba na uzdravenie z choroby.

V protiklade s inými oblasťami verejného zdravia alebo výskumu cieľom nie je len dohnať 
meškanie v oblasti, ktorá bola zanedbávaná, ale vytvoriť nástroje alebo stále štruktúry, ktoré 
umožnia trvalým spôsobom zohľadňovať osobitosti týchto chorôb.

Ich zriedkavosť predstavuje osobitnú výzvu z vedeckého, ale aj hospodárskeho 
a organizačného hľadiska a týmto výzvam sa nedá čeliť len s obvyklými nástrojmi. Preto je 
potrebný súhrnný, koherentný a trvalo udržateľný prístup. Táto úloha sa môže uskutočniť iba 
prostredníctvom súčasnej mobilizácie všetkých relevantných aktérov: politických, 
inštitucionálnych, združení pacientov, odborníkov v oblasti zdravotníctva, združení chorých, 
ošetrovateľov, výskumníkov, výrobcov.

Počet chorých osôb je príliš malý na to, aby mohli predstavovať výzvu na miestnej alebo 
regionálnej úrovni a choroby sú príliš početné, aby sa o nich mohli učiť odborníci v oblasti 
zdravotníctva, pričom expertízy sú vzácne. Žiadny členský štát v Európe nie je schopný 
bojovať sám proti zriedkavým chorobám, o prístup k informáciám, diagnózu, zdravotnú 
starostlivosť a výskum sa musí nevyhnutne starať organizácia v rámci koherentnej, 
koordinovanej siete zrozumiteľnej pre všetkých aktérov a metodológie a prístupy musia byť 
spoločné na vnútroštátnej a európskej úrovni. Tento postup je preto nevyhnutný 
na organizovanie tohto boja, na vzájomné prepojenie zdrojov a prostriedkov a ich rozvoj.

Európsky parlament a Rada ministrov 16. decembra 1999 schválili nariadenie (ES) č. 
141/2000 o liekoch na zriedkavé choroby. Toto nariadenie vyzýva farmaceutický 
a biotechnologický priemysel, aby vyvíjal a komercializoval lieky na zriedkavé choroby 
(daňové úľavy, pomoc s protokolom, výhradnosť na 10 rokov,....). Výbor pre lieky 
na zriedkavé choroby (COMP), ktorý bol vytvorený v rámci Európskej agentúry pre lieky 
(EMEA), bol poverený preskúmaním žiadostí o označenie a pomoc Komisie v diskusiách 
o liekoch na zriedkavé choroby.

V októbri 2008 569 liekov získalo označenie „liek na zriedkavé choroby" v Európe. Z týchto 
liekov už 54 získalo povolenie na uvedenie na trh Spoločenstva a týka sa takmer 3 miliónov 
európskych pacientov.

Schválenie európskeho nariadenia o liekoch na zriedkavé choroby umožnilo vytvoriť 
priaznivý rámec pre podniky, ktoré sa snažia o vývoj liekov na zriedkavé choroby: daňové 
úľavy, výlučnosť na trhu.a predstavoval „posilňovač“ na vyvíjanie liekov na zriedkavé 
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choroby.

Liek na zriedkavé choroby je liek, o ktorého vývoj má farmaceutický priemysel 
za normálnych trhových podmienok malý záujem. Niektoré choroby sú také vzácne, 
že náklady na vývoj a uvedenie na trh sa nebudú dať nikdy amortizovať.

Existuje veľa príkladov pokroku dosiahnutého na základe zriedkavej choroby, ktorý bol 
a bude veľkým prínosom pre častejšie sa vyskytujúce patológie. Terapeutické možnosti 
sa rozširujú: genetická a bunková terapia, nové molekuly, liečba „na požiadanie“. Inovačné 
terapie vyvinuté pre zriedkavé choroby sú predzvesťou medecíny zajtrajška, ktorá bude stále 
viac individualizovaná.

Nárast možností klinického rozvoja v oblasti zriedkavých chorôb vytvára z hospodárskeho 
hľadiska nové perspektívy. Aj v tejto oblasti je potrebné na európskej úrovni koordinovať 
prostriedky na preskúmanie všetkých možností. Jednotlivo tieto choroby nepredstavujú 
rentabilný trh. Napriek európskym opatreniam, ktoré uľahčujú vývoj liekov na zriedkavé 
choroby, farmaceutický priemysel prejavuje nezáujem, ešte viac ako v prípade častých 
chorôb, prebrať riziko v prvotných fázach vývoja ich liečby (od predklinickej až po fázu II).

Pre výrobcov sa pomer medzi finančným rizikom a výhľadom na rentabilnosť vývoja novej 
liečby v procese vývoja novej liečby stáva zaujímavým v neskorom štádiu. Medzi dôkazom 
o správnosti konceptu a významnou investíciou potrebných súkromných prostriedkov 
a získaním povolenia na uvedenie na trh (PUT) musia zriedkavé choroby prejsť „údolím 
smrti“, ktoré je oveľa dlhšie ako pre často sa vyskytujúce choroby s oveľa vyšším trhovým 
potenciálom.

Preto je potrebné vytvoriť vhodný nástroj na vývoj, optimalizovať cyklus vývoja liečby 
s cieľom minimalizovať náklady a vyvinúť nové nástroje sa spoločné zdieľanie rizík 
pre súkromné a verejné prostriedky, ktoré umožňujú financovanie týchto fáz. Na európskej 
úrovni sú rozvoj sietí a intenzifikácia spolupráce bezpochyby hybnou pákou na dosiahnutie 
cieľa. Ak sa neprijmú urýchlene opatrenia , vzniká veľké riziko, že niektorá liečba nebude 
nikdy existovať a jediné liečby, ktoré sú komercializované, prichádzajú spoza oceána za 
nadmerne vysoké ceny.

Návrh odporúčania Rady o európskej činnosti v oblasti zriedkavých chorôb zohráva osobitne 
významnú úlohu pri vypracovaní a prijatí stratégie a národných plánov pre zriedkavé 
choroby. Mali by mať rovnaký dosah vo všetkých členských štátoch a mala by existovať 
koordinácia medzi jednotlivými krajinami s koherentným a účinným členením v rámci politík 
Spoločenstva.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 



AD\774000SK.doc 5/12 PE 418.380v03-00

SK

zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1 

Návrh odporúčania
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Z dôvodu svojej nízkej prevalencie a 
svojej osobitosti si zriedkavé choroby 
vyžadujú jednotný prístup založený na 
osobitnom a spoločnom úsilí predchádzať 
značnej chorobnosti alebo odvrátiteľnej 
predčasnej úmrtnosti a úsilí zlepšiť kvalitu 
života a socioekonomický potenciál 
postihnutých osôb.

(5) Z dôvodu svojej nízkej prevalencie 
a svojej osobitosti si zriedkavé choroby 

vyžadujú jednotný prístup založený na 
osobitnom a spoločnom úsilí, ktoré zahŕňa 
partnerstvo s tretími krajinami, napr. 
so Spojenými štátmi, a ktorého cieľom je
predchádzať značnej chorobnosti alebo 
odvrátiteľnej predčasnej úmrtnosti a úsilí 
zlepšiť kvalitu života a sociálno-
ekonomický potenciál postihnutých osôb
vo vyspelých a rozvojových krajinách.

Odôvodnenie

Z dôvodu osobitností zriedkavých chorôb – obmedzený počet pacientov a zriedkavé 
príslušných vedomostí a odborných poznatkov – môže spolupráca s krajinami mimo EÚ 
priniesť úžitok nielen pre EÚ, ale aj v rámci výmeny vedomostí s chudobnejšími 
a rozvojovými krajinami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh odporúčania
Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14a) Farmaceutické fórum prijalo 12.
októbra 2008 svoju konečnú správu, ktorá 
navrhuje usmernenia s cieľom 
zabezpečiť, aby členské štáty, zúčastnené 
strany a Komisia mohli zvýšiť úsilie 
na zabezpečenie ľahšieho a rýchlejšieho 
prístupu k liekom na zriedkavé choroby 
v rámci Európskej únie.
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Odôvodnenie

Na záver farmaceutického fóra sa politickou cestou členské štáty zaviazali odstrániť brzdu, 
ktorá bráni prístupu k liekom na zriedkavé choroby podľa schvaľovacieho postupu 
Spoločenstva. Návrh odporúčania musí konkrétnym spôsobom odrážať usmernenia 
vymedzené v konečnej správe farmaceutického fóra.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh odporúčania
Odporúčania členským štátom – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) vypracovali a schválili do konca roka 
2011 komplexnú a integrovanú stratégiu 
zameranú na usmerňovanie a 
štruktúrovanie všetkých relevantných 
činností v oblasti zriedkavých chorôb, 
ktorá bude mať formu národného plánu;

(1) vypracovali a schválili do konca roka 
2010 komplexnú a integrovanú stratégiu 
zameranú na usmerňovanie a 
štruktúrovanie všetkých relevantných 
činností v oblasti zriedkavých chorôb, 
ktorá bude mať formu národného plánu;

Odôvodnenie

Je dôležité, aby členské štáty do konca roka 2010 vypracovali a schválili komplexnú a 
integrovanú stratégiu zameranú na usmerňovanie a štruktúrovanie všetkých relevantných 
činností v oblasti zriedkavých chorôb, ktorá bude mať formu národného plánu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh odporúčania
Odporúčania členským štátom – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) stanovili v rámci národného plánu 
v oblasti zriedkavých chorôb obmedzený 
počet prioritných činností s konkrétnymi 
cieľmi, jasnými lehotami, riadiacimi 
štruktúrami a pravidelnými správami;

3) stanovili v rámci národného plánu 
v oblasti zriedkavých chorôb obmedzený 
počet prioritných činností s konkrétnymi 
cieľmi, jasnými lehotami, významným 
a dobre definovaným financovaním, 
riadiacimi štruktúrami a pravidelnými 
správami;
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh odporúčania
Odporúčania členským štátom – odsek 1 – bod 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a) stanoviť v národných plánoch 
výnimočné opatrenia na poskytovanie 
liekov, ktoré nemajú povolenie 
na uvedenie na trh, v prípade, že existuje 
skutočná potreba v oblasti verejného 
zdravia. Ak v niektorom členskom štáte 
nie je k dispozícii vhodná terapeutická 
alternatíva a ak pomer zisk/riziko sa zdá 
byť pozitívny, pacientom so zriedkavými 
patológiami sa povolí prístup k liekom.

Odôvodnenie

Národné plány musia tiež stanoviť možnosť poskytnúť a uhradiť dočasný prístup k liečbe 
alebo liekom, ktoré sa nachádzajú v procese PUT, alebo ktoré nemajú PUT, ak ide o veľmi 
osobitné prípady, keď ich použitie by mohlo prospieť pacientom postihnutým zriedkavými 
chorobami. Táto možnosť existuje v rámci postupu dočasného povolenia na použitie (DPP).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh odporúčania
Odporúčania členským štátom – odsek 2 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) podporovali na celoštátnej alebo 
regionálnej úrovni osobitné siete, registre 
a databázy týkajúce sa zriedkavých chorôb;

(4) podporovali , predovšetkým finančne, 
na európskej, vnútroštátnej alebo 
regionálnej úrovni osobitné informačné 
siete, registre a databázy týkajúce sa 
zriedkavých chorôb;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh odporúčania
Odporúčania členským štátom – odsek 3 – bod 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3a) najmä pomocou partnerstva 
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verejného a súkromného sektora 
zabezpečili primerané a dlhodobé 
financovanie na podporu výskumu 
na vnútroštátnej a európskej úrovni 
s cieľom zabezpečiť jeho 
životaschopnosť;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh odporúčania
Odporúčania členským štátom – odsek 3 – bod 3b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3b) podporovali výmenu vedomostí 
a spoluprácu medzi výskumníkmi, 
laboratóriami a výskumnými projektmi 
v Európskej únii  a podobnými 
inštitúciami v tretích krajinách, čo 
prinesie globálny úžitok nielen Európskej 
únii, ale aj chudobnejším a rozvojovým 
krajinám, ktoré majú z hľadiska 
vyčleňovania zdrojov na výskum 
zriedkavých chorôb nevýhodnejšie 
postavenie;

Odôvodnenie

Z dôvodu osobitností zriedkavých chorôb – obmedzený počet pacientov a zriedkavé 
príslušných vedomostí a odborných poznatkov – môže spolupráca s krajinami mimo EÚ 
priniesť úžitok nielen pre EÚ, ale aj v rámci výmeny vedomostí s chudobnejšími 
a rozvojovými krajinami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh odporúčania
Odporúčania členským štátom – odsek 4 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. vytvárali cesty zdravotnej starostlivosti 
prostredníctvom ustanovenia spolupráce s 
relevantnými domácimi alebo v prípade 
potreby zahraničnými odborníkmi. Mala by 
sa podporovať cezhraničná zdravotná 
starostlivosť vrátane mobility pacientov, 

3. vytvárali európske cesty zdravotnej 
starostlivosti pre tých pacientov, ktorí 
trpia na zriedkavé choroby, 
prostredníctvom ustanovenia spolupráce 
s relevantnými domácimi alebo v prípade 

potreby zahraničnými odborníkmi. Mala by 
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zdravotníckych pracovníkov a subjektov 
a poskytovanie služieb prostredníctvom 
informačných a komunikačných 
technológií, pokiaľ je to nevyhnutné na 
zabezpečenie všeobecného prístupu 
k potrebnej osobitnej zdravotnej 
starostlivosti;

sa podporovať cezhraničná zdravotná 
starostlivosť vrátane mobility pacientov, 
zdravotníckych pracovníkov a subjektov 
a poskytovanie služieb prostredníctvom 
informačných a komunikačných 
technológií, pokiaľ je to nevyhnutné na 
zabezpečenie všeobecného prístupu 
k potrebnej osobitnej zdravotnej 
starostlivosti;

Odôvodnenie

Je dôležité vytvárať cesty zdravotnej starostlivosti pre pacientov trpiacich na zriedkavé 
choroby prostredníctvom ustanovenia spolupráce s relevantnými domácimi alebo v prípade 
potreby zahraničnými odborníkmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh odporúčania
Odporúčania členským štátom – odsek 4 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) zabezpečili, aby národné a regionálne 
centrá odbornosti zachovávali normy 
stanovené európskou referenčnou sieťou 
pre zriedkavé choroby, pričom sa náležite 
zohľadňujú potreby a očakávania pacientov 
a odborníkov;

5) zabezpečili, aby národné a regionálne 
centrá odbornosti zachovávali normy 
stanovené európskou referenčnou sieťou 
pre zriedkavé choroby, pričom sa náležite 
zohľadňujú potreby a očakávania pacientov 
a odborníkov a pacienti sa začleňujú 
do činností, riadenia a hodnotenia 
centier;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh odporúčania
Odporúčania členským štátom – odsek 5 – bod 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) spoločného využívania správ členských 
štátov o terapeutickej pridanej hodnote 
liekov na zriedkavé choroby na úrovni EÚ 
s cieľom minimalizovať prieťahy, pokiaľ 
ide o prístup pacientov so zriedkavými 
chorobami k liekom na zriedkavé choroby;

(c) (c) spoločného využívania hodnotiacich 
správ členských štátov o terapeutickej 
pridanej hodnote liekov na zriedkavé 
choroby na úrovni EÚ v rámci Európskej 
agentúry pre lieky, v ktorej sa sústreďuje 
európska expertíza v tejto oblasti s cieľom 
minimalizovať prieťahy, pokiaľ ide 
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o prístup pacientov so zriedkavými 
chorobami k liekom na zriedkavé choroby;

Odôvodnenie

EMEA je najvhodnejšou platformou na skrátenie čakacej lehoty a sústreďovanie hodnotiacich 
správ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh odporúčania
Odporúčania členským štátom – odsek 6 – bod 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. uľahčili pacientom prístup 
k informáciám existujúcim na európskej 

úrovni a týkajúcim sa liekov, liečby či 
liečebných stredísk v členských štátoch 
alebo tretích krajinách, ktoré poskytujú 
zdravotnú starostlivosť osobitne 
prispôsobenú ich chorobe;

Odôvodnenie

Je dôležité umožniť pacientom prístup k informáciám na európskej úrovni týkajúcim sa liekov, 
liečby či liečebných stredísk v členských štátoch alebo tretích krajinách, ktoré poskytujú 
zdravotnú starostlivosť osobitne prispôsobenú ich chorobe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh odporúčania
Odporúčania Komisii– odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(-1) Trvalým spôsobom podporiť databázu 
Orphanet, európsku internetovú stránku 
a jedno centrálne miesto, ktoré poskytuje 

informácie o: 
(a) existencii osobitného výskumu 
zriedkavých chorôb, jeho zisteniach a ich 
dostupnosti pacientom,
(b) dostupných liekoch pre jednotlivé 
zriedkavé choroby,
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(c) liečbe existujúcej v každom členskom 
štáte pre jednotlivé zriedkavé choroby,
(d) špecializovaných lekárskych 
strediskách, ktoré sa vyskytujú 
v členských štátoch alebo tretích 

krajinách pre jednotlivé zriedkavé 
choroby.
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