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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.9.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ

Относно: Петиция 0364/2012, внесена от Daniela Botta, с италианско гражданство, от 
името на комитета „Diritti non regali per i malati rari“ („Права, а не подаръци 
за страдащите от редки заболявания“), относно признаването на редки 
болести в Италия

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията посочва трудностите, които изпитват много италиански 
граждани, страдащи от редки заболявания, които не попадат в обхвата на Министерско 
постановление № 279 от 18 май 2001 г. 

В тази връзка въпросните граждани искат компетентните национални органи да 
актуализират списъка с редките болести на национално равнище, с което ще отпадне 
необходимостта от участие в здравните разходи и по този начин ще се осигури защита 
на засегнатите лица.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 6 юли 2012 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 септември 2012 г.

Министерско постановление № 279 от 18 май 2001 г. предвижда пациентите, които 
страдат от определени редки заболявания, изброени в приложение I от Постановление 
279 (DM 279/01), да бъдат освободени от доплащане за здравната грижа, на която имат 
право.  Италианските органи са въвели система за добавяне на нови заболявания към 
това приложение. Искането за такова добавяне следва да бъде отправено до 
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италианските органи 1 и оценено от Постоянната междурегионална техническа група за 
координация и наблюдение на дейностите по социална защита, свързани с редките 
заболявания.

Европейската комисия е създала Европейска рамка за действие в областта на редките 
заболявания, която разработва редица полета за действие, включително европейски 
референтни мрежи, европейски регистри на редките заболявания, лекарствата сираци и 
кодификация на редките заболявания. Въвеждането на подходящо определение, 
кодификация и съставяне на списък с редките заболявания е една от препоръките в 
Препоръката на Съвета относно действия в областта на редките заболявания, приета на 
8 юни 2009 г.

Организацията на националните и регионалните системи за здравеопазване, 
включително правата за обхващане на пациенти и възстановяване на разходи, е 
национална отговорност, както е предвидено в Договора за функциониране на 
Европейския съюз.  Ето защо италианските органи следва да създадат списъка с редки 
заболявания, страдащите от които пациенти да се ползват със специална подкрепа. 

Заключение

Европейската комисия е наясно с трудностите, които изпитват пациентите с редки 
заболявания. 

Комисията обаче не може да се намеси от името на вносителката, тъй като съгласно 
член 168 от Договора за функционирането на Европейския съюз, организацията на 
здравеопазването, включително приемането на правила за възстановяване на разходите 
за определени заболявания или групи заболявания и включването им в националните 
схеми, е отговорност единствено на държавите членки.
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