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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0874/2013, ingediend door Rossella Ciacci (Italiaanse 
nationaliteit), gesteund door 33 medeondertekenaars, over de sluiting van het 
Chidichimo-ziekenhuis in Trebisacce (regio Calabrië in Italië)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster protesteert tegen de sluiting van het ziekenhuis in Trebisacce, waartoe de regionale 
autoriteiten van Calabrië bij Decreet nr. 106 van 5 juli 2012 bevel hadden gegeven op grond 
van bezuinigingen.

De sluiting van dit ziekenhuis zou betekenen dat het aanbod van eerste hulp en andere 
gezondheidszorg in de Alto Ionio Cosentino-streek, die meer dan 50 000 inwoners in 
17 gemeenten telt, en waar er al problemen met de vervoersinfrastructuur en sociale 
problemen zijn, zou verdwijnen. 

Indienster in van mening dat de regionale autoriteiten van Calabrië hun algemeen plan voor 
de organisatie van de gezondheidzorg moeten herzien.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 17 januari 2014. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2014

Overeenkomstig artikel 168, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie eerbiedigt het optreden van de Unie de verantwoordelijkheden van de lidstaten met 
betrekking tot de bepaling van hun gezondheidsbeleid, alsmede de organisatie en de 
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verstrekking van gezondheidsdiensten en geneeskundige verzorging. Dit omvat ook het 
beheer van gezondheidsdiensten en geneeskundige verzorging, alsmede de allocatie van de 
daaraan toegewezen middelen.

De EU-wetgeving bevat daarom geen specifieke bepalingen ter regulering van de situatie die 
het onderwerp vormt van dit verzoekschrift – de sluiting van het ziekenhuis in Trebisacce, 
waartoe de regionale autoriteiten van Calabrië bevel hebben gegeven.

Conclusie

Uit de verstrekte gegevens blijkt dat de Commissie geen actie kan ondernemen in de 
aangekaarte kwestie, omdat deze onder een beleidsterrein valt waarop de Commissie niet 
bevoegd is. De kwestie moet volgens de nationale wetten en gebruiken worden opgelost door 
de bevoegde nationale instanties.


