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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Daniela Botta olasz állampolgár által a „Comitato Diritti non regali per i 
malati rari” (bizottság a ritka betegségben szenvedők jogaiért) nevében 
benyújtott 0364/2012. számú petíció a ritka betegségek olaszországi 
elismeréséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy a 2001. május 18-i 279. számú miniszteri rendelet több ritka 
betegséget elmulaszt felsorolni, és felhívja a figyelmet az e betegségekben szenvedő olasz 
állampolgárok nehéz helyzetére. 

A petíció benyújtója kéri, hogy a betegek jogainak védelme érdekében az illetékes nemzeti 
hatóságok frissítsék a nemzeti szinten elismert ritka betegségek hivatalos jegyzékét, és e 
betegségeket lássák el mentességi kóddal.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. július 6. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. szeptember 28.

A 2001. május 18-i 279. számú miniszteri rendelet előírja, hogy bizonyos ritka betegségekben 
szenvedő betegek – e betegségek felsorolását az 279. számú olasz nemzeti rendelet (DM 
279/01) melléklete tartalmazza – felmentést kapnak az őket megillető egészségügyi ellátáshoz 
való hozzájárulás alól.  Az olasz hatóságok létrehoztak egy rendszert, amelynek rendeltetése 
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új betegségek felvétele az e mellékletben foglalt listára. Ehhez az olasz hatóságokhoz1

kérelmet kell benyújtani, amelynek elbírálását a ritka betegségekben szenvedő betegek 
ellátásával kapcsolatos tevékenységek összehangolásáért és felügyeletéért felelős állandó 
régióközi technikai csoport végzi.

Az Európai Bizottság létrehozta a ritka betegségekkel kapcsolatos fellépés európai keretét, 
több cselekvési területet dolgozva ki (európai referenciahálózatok, a ritka betegségek európai 
nyilvántartásai, a ritka betegségek gyógyszerei, a ritka betegségek osztályozása és kódolási 
rendszerbe foglalása, stb.). A ritka betegségek megfelelő meghatározásának, kódokkal való 
ellátásának és nyilvántartásba vételének végrehajtása a ritka betegségek területén 
megvalósítandó fellépésről szóló, 2009. június 8-án elfogadott tanácsi ajánlásban szereplő 
ajánlások egyike.

Ugyanakkor azonban a nemzeti és regionális egészségügyi rendszerek szervezése – ideértve a 
fedezeti jogosultságokat és a betegek számára juttatott visszatérítéseket is – nemzeti hatáskör, 
amint az Európai Unió működéséről szóló szerződés előírja. Ezért az olasz hatóságok 
jogosultak azon ritka betegségek listájának összeállítására, amelyek esetében a betegek 
különleges támogatásban részesülhetnek. 

Összegzés

Az Európai Bizottság tisztában van a ritka betegségekben szenvedő betegek nehézségeivel. 

A Bizottság azonban nem léphet fel a petíció benyújtója nevében, mivel az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 168. cikke értelmében az egészségügyi ellátás szervezése –
többek között bizonyos betegségek vagy betegségcsoportok esetében biztosított visszatérítésre 
vonatkozó szabályok megállapítása, valamint e betegségek felvétele a nemzeti rendszerekbe –
a tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartozik.
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