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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0364/2012 af Daniela Botta, italiensk statsborger, for komitéen 
"Diritti non regali per i malati rari" [rettigheder, ikke gaver, for syge med 
sjældne sygdomme], om anerkendelse af sjældne sygdomme i Italien

1. Sammendrag

Andrageren giver udtryk for de ulemper, der opleves af mange italienske borgere med sjældne 
sygdomme, som ikke er opført i ministerielt dekret nr. 279 af 18. maj 2001. 

I denne forbindelse anmodes der om, at de kompetente nationale myndigheder opdaterer den 
officielle fortegnelse over anerkendte sjældne sygdomme på national basis, idet der tildeles 
dem en fritagelseskode, så de berørte personer tilgodeses.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. juli 2012). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. september 2012

Den ministerielle bekendtgørelse 279 af 18. maj 2001 fastsætter, at patienter, der lider af en 
bestemt sjælden sygdom - som er opført i bilag I det italienske dekret 279 (DM 279/01) - er 
fritaget for at bidrage til den behandling, de har krav på.  De italienske myndigheder har 
indført et system for tilføjelse af nye sygdomme til dette bilag. En anmodning herom skal 
rettes til de italienske myndigheder1, og anmodningen evalueres af en fast interregional 

                                               
1 Det nationale center for sjældne sygdomme.
Istituto Superiore di Sanità
Viale Regina Elena, 299



PE496.631v01-00 2/2 CM\914356DA.doc

DA

teknisk gruppe for koordinering og overvågning af velfærdsaktiviteter i forbindelse med 
sjældne sygdomme.

Kommissionen har etableret en europæisk ramme for indsatsen inden for sjældne sygdomme 
og udviklet flere indsatsområder, herunder europæiske netværk af referencecentre, de 
europæiske registre for sjældne sygdomme, sjældne lægemidler og kodificering af sjældne 
sygdomme. Gennemførelsen af en passende definition samt kodificering og indeksering af 
sjældne sygdomme udgør en af anbefalingerne i Rådets henstilling om et tiltag vedrørende 
sjældne sygdomme, som blev vedtaget den 8. juni 2009.

Men tilrettelæggelse af nationale og regionale sundhedssystemer, herunder patienternes ret til 
dækning og refusion, er som fastsat i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde et 
nationalt ansvar. Det er således op til de italienske myndigheder at opstille listen over sjældne 
sygdomme, hvis patienter kan få gavn af særlig støtte. 

Konklusion

Kommissionen er opmærksom på de vanskeligheder, som patienter med sjældne sygdomme 
står overfor. 

Kommissionen kan imidlertid ikke gribe ind på vegne af andrageren, idet tilrettelæggelse af 
sundhedsplejen, herunder fastsættelse af reglerne for godtgørelse for visse sygdomme eller 
sygdomsgrupper og deres medtagelse i nationale ordninger, i henhold til artikel 168 i traktaten 
om Den Europæiske Unions funktionsmåde, udelukkende hører under medlemsstaternes 
ansvar.
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