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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0364/2012, της Daniela Botta, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
επιτροπής «Diritti non regali per i malati rari» («Δικαιώματα των ατόμων που 
πάσχουν από σπάνιες ασθένειες: χρέος και όχι χάρη»), σχετικά με την 
αναγνώριση των σπάνιων ασθενειών στην Ιταλία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα καταδεικνύει τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν πολλοί Ιταλοί πολίτες οι οποίοι 
πάσχουν από σπάνιες ασθένειες που δεν καλύπτονται από το Νομοθετικό διάταγμα αριθ. 279 της
18ης Μαΐου 2001.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούν τις αρμόδιες εθνικές αρχές να επικαιροποιήσουν τον επίσημο πίνακα 
των σπάνιων ασθενειών που αναγνωρίζονται σε εθνικό επίπεδο προβλέποντας έναν κώδικα 
παρέκκλισης και προστατεύοντας με τον τρόπο αυτό τα άτομα που πάσχουν από τέτοιες 
ασθένειες.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Ιουλίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Σεπτεμβρίου 2012.

Το υπουργικό διάταγμα αριθ. 279 της 18ης Μαΐου 2001 προβλέπει ότι οι ασθενείς που πάσχουν 
από συγκεκριμένες σπάνιες ασθένειες – οι οποίες αναγράφονται στο παράρτημα I του 
υπουργικού διατάγματος αριθ. 279 (DM 279/01 – εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής 
εισφορών στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στο οποίο ανήκουν. Οι ιταλικές αρχές έχουν 
καθιερώσει ένα σύστημα βάσει του οποίου προστίθενται νέες ασθένειες στο παράρτημα αυτό. 
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Θα πρέπει να υποβληθεί σχετικό αίτημα στις ιταλικές αρχές1 με σκοπό να συμπεριληφθούν στο 
παράρτημα οι νέες σπάνιες ασθένειες, μνεία των οποίων κάνει η αναφέρουσα, και στη συνέχεια 
μία μόνιμη διαπεριφερειακή τεχνική ομάδα να αξιολογεί τον συντονισμό και την
παρακολούθηση των δραστηριοτήτων υγειονομικής προνοίας που αφορούν τις ασθένειες αυτές.

Η Επιτροπή καθόρισε ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης στον τομέα των σπάνιων ασθενειών που 
ενσωματώνει διάφορους τομείς ανάπτυξης δράσεως, περιλαμβανομένων των ευρωπαϊκών 
δικτύων αναφοράς, των ευρωπαϊκών μητρώων σπάνιων ασθενειών, των ορφανών φαρμάκων και 
της κωδικοποίησης των σπάνιων ασθενειών. Μία από τις προτάσεις που προάγονται στη 
σύσταση του Συμβουλίου η οποία εγκρίθηκε στις 8 Ιουνίου 2009 και αφορά μια ευρωπαϊκή 
δράση στον τομέα των σπάνιων νόσων είναι η εφαρμογή επαρκούς ορισμού, κωδικοποίησης και 
καταγραφής των σπάνιων νόσων.
Ωστόσο, η οργάνωση των συστημάτων υγείας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, 
περιλαμβανομένων και των δικαιωμάτων για την κάλυψη των ασθενών και την επιστροφή των 
ιατροφαρμακευτικών τους εξόδων αποτελεί, όπως ορίζεται και στη Συνθήκη για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εθνική αρμοδιότητα. Εναπόκειται ως εκ τούτου στις ιταλικές αρχές να 
καθορίσουν τον κατάλογο των σπανίων ασθενειών των οποίων οι πάσχοντες δικαιούνται ειδικής 
στήριξης.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή γνωρίζει καλώς τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς που πάσχουν από 
σπάνιες ασθένειες.

Παρόλα αυτά, η Επιτροπή δεν δύναται να παρέμβει υπέρ της αναφέρουσας δεδομένου ότι, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
οργάνωση των συστημάτων υγείας, περιλαμβανομένης και της καθιέρωσης διατάξεων που 
διέπουν την επιστροφή εξόδων τα οποία συνεπάγονται ορισμένες ασθένειες ή ομάδες ασθενειών
καθώς και της συμπερίληψής τους στα εθνικά υγειονομικά συστήματα, αποτελεί αποκλειστική 
αρμοδιότητα των κρατών μελών.
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