
PARLAMENT EUROPEJSKI, A TAKŻE RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat ustanawiający 

Obszar Europejski, w szczególności jego art. 95, uwzględniając postulat Komisji1, mając na uwadze punkt 

widzenia Komitetu Ekonomiczno-Społecznego2, aby działać w trybie określonym w art.  

251 Traktatu3, mając na uwadze następujące fakty:  
1) Niektóre stany chorobowe są tak nietypowe, że ustalenie, a także wprowadzenie na rynek produktu 

medycznego planowanego do diagnozy medycznej, unikanie lub terapia takiego problemu medycznego 

na pewno nie zostać zwrócony z oczekiwanej sprzedaży tego produktu medycznego; rynek 

farmaceutyczny ograniczyłby rozwój leków przy typowych problemach rynkowych; takie produkty 

medyczne są nazywane „sierotami”;. 

2) pacjenci mający do czynienia z rzadkimi schorzeniami powinni mieć prawo do tej samej.terapii 

wysokiej jakości, jak inne osoby; w związku z tym konieczne jest wspieranie rozwoju prac badawczo-

rozwojowych, a także komercjalizacji odpowiednich leków przez sektor.farmaceutyczny; nagrody za 

rozwój sierocych produktów leczniczych istnieją w USA od 1983 r. i Japonii od 1993 r.  

3) w Unii Europejskiej zadania były dotychczas realizowane w skali minimalnej, zarówno na skalę 

ogólnokrajową, jak i ogólnokrajową. 

 Poziom sąsiedztwa, mający na celu reklamę.zajmuje się rozwojem sierocych produktów 

leczniczych; staraj się jak najlepiej.  
Bądź zorganizowany na poziomie sąsiedztwa, tak aby wykorzystać go jak najwięcej. rynek i uniknąć 

dyfuzji ograniczonych zasobów; działalność na poziomie sąsiedztwa.jest o wiele lepsza niż 

nieskoordynowane działania państw członkowskich, które mogłyby. 

Spowodować zakłócenie konkurencji, a także stworzenie przeszkód dla handlu 

wewnętrznego.sąsiedztwo;. 

Sieroce produkty lecznicze, które można wykorzystać nagrody muszą być szybko i jednoznacznie 

określone; wydaje się, że najłatwiejszym sposobem na utrzymanie tego wyniku jest ustanowienie 

otwartego i przejrzystego leczenia w sąsiedztwie, pozwalającego na klasyfikację potencjalnych 

przedmiotów medycznych jako przedmiotów sierocych.  

7.2 Dz. U. C 101 z 12.4.1999, s. 37.3 Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 9 marca 1999 r. (Dz.U. 

C 175 z 21.6.1999, s. 61) wspólne stanowisko Rady z dnia 27 września 1999 r. (Dz.U. C 317 z 4.11.1999, s. 

34) oraz wybór Parlament. 

Dnia 15 grudnia 1999 r. (dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Władz).klienci doświadczający takich 

problemów mają prawo do podobnego bezpieczeństwa i skuteczności produktów medycznych, tak jak 

inni klienci; sieroty.przedmioty medyczne powinny zatem podlegać regularnej procedurze oceny; 

sponsorzy. 

Sieroce produkty lecznicze powinny mieć pozwolenie na uzyskanie zezwoleń na produkty Area;  

W celu pomocy przy fakturze lub utrzymaniu licencji community.community, stosowna opłata na rzecz 

Agencji powinna być przynajmniej częściowo zmniejszona; w związku z tym budżet sąsiedztwa był 

winien Firmie należne rekompensaty.w tym utratę przychodów;. 



Doświadczenia Stanów Zjednoczonych Ameryki i Japonii pokazują, że najsilniejszym.sektorem.zachęt do 

zakupu postępu i komercjalizacji.sierocych produktów leczniczych jest możliwość uzyskania 

wyłączności.rynek na określony zakres lat, przez który okres wydatkowania środków, w którym.części 

mogą się zwracać; ochrona informacji zgodnie z art. 4 sek. 8 lit. a) (iii).  

Rozporządzenie Rady 65/65/EWG z dnia 26 stycznia 1965 r. w sprawie oceny przepisów prawnych, 

polityk i postanowień administracyjnych odnoszących się do gotowych leków. 4. zachęta jest 

niewystarczająca dla tego celu;  

Państwa uczestniczące, które działają.indywidualnie, nie mogą wykonywać takich prac bez wsparcia 

Obszaru, ponieważ takie.działanie byłoby sprzeczne z dyrektywą 65/65/EWG; gdyby takie działania były 

podejmowane w sposób nieskoordynowany przez państwa członkowskie, rozwinęłyby to.  

Przeszkody w handlu wewnątrzwspólnotowym powodują zakłócenia konkurencji 
W przeciwieństwie do przepisów wspólnego rynku; rynek powinien jednak ograniczać się do wskazania 

leczniczego, dla którego uzyskano oznaczenie, jako sierocy produkt leczniczy, bez naruszania praw 

własności intelektualnej;  

Zainteresowanie ludzi, produkt leczniczy dopuszczony wyłącznie do obrotu na rynku.produkt leczniczy 

nie powinien chronić przed wprowadzeniem na rynek porównywalnego produktu.produkt medyczny, 

który mógłby przynieść znaczną korzyść osobom zmagającym się z tym schorzeniem.chory;  

1. Rejestrujący sieroce produkty lecznicze sklasyfikowane zgodnie z definicją w niniejszym 

dokumencie. rozporządzenie musi być kwalifikowane, aby w pełni wykorzystać wszystkie 

zachęty.  

2. przyznane przez Wspólnoty lub państwa członkowskie w zakresie funkcji wsparcia. przedmioty. 

3. planowane do diagnozy medycznej, zapobiegania lub leczenia odpowiedniego stanu.choroby, w 

tym stanów rzadkich;. 


