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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0364/2012 dėl retųjų ligų pripažinimo Italijoje, kurią pateikė 
Italijos pilietė Daniela Botta komiteto „Diritti non regali per i malati rari“ 
vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijoje išreiškiamas nepasitenkinimas dėl sunkumų, su kuriais susiduria Italijos piliečiai, 
sergantys retosiomis ligomis, kurios nėra įtrauktos į 2001 m. gegužės 18 d. Sveikatos 
apsaugos ministerijos potvarkį Nr. 279.

Atsižvelgiant į tai, šie piliečiai reikalauja, kad atsakingos nacionalinės institucijos atnaujintų 
oficialų pripažintų retųjų ligų sąrašą ir suteiktų mokesčio už vaistus, skirtus jų gydymui, 
netaikymo kodą bei taip apsaugotų sergančiuosius.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. liepos 6 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. rugsėjo 28 d.

„2001 m. gegužės 18 d. Ministerijos potvarkyje Nr. 279 numatyta, kad pacientai, sergantys 
konkrečiomis retosiomis ligomis, išvardytomis Italijos potvarkio Nr. 279 (DM 279/01) 
I priede, atleidžiami nuo įmokų sveikatos priežiūros sistemai, kurios paslaugas jie turi teisę 
gauti. Italijos valdžios institucijos sukūrė naujų ligų įtraukimo į šį priedą sistemą. Toks 
prašymas turėtų būti pateiktas Italijos valdžios institucijoms1 ir jį turėtų įvertinti Nuolatinė 

                                               
1 Nacionalinis retųjų ligų centras
Istituto Superiore di Sanità
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tarpregioninės retųjų ligų gerovės veiklos techninė grupė.

Europos Komisija sukūrė su retosiomis ligomis susijusią Europos veiksmų programą, kuria 
plėtojamos kelios veiksmų sritys, įskaitant Europos pavyzdinius tinklus, Europos retųjų ligų, 
retųjų vaistų ir retųjų ligų kodifikavimo registrus. Tikslios retųjų ligų apibrėžties, 
kodifikavimo ir aprašymo įgyvendinimas – viena iš 2009 m. birželio 8 d. priimtos Tarybos 
rekomendacijos dėl veiksmų retųjų ligų srityje rekomendacijų.

Vis dėlto už nacionalinių ir regioninių sveikatos apsaugos sistemų organizavimą, įskaitant 
pacientų įtraukimo į sąrašą ir kompensavimo teises, atsakingos pačios valstybės, kaip 
nurodyta Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo. Dėl to Italijos valdžios institucijos turi 
sudaryti retųjų ligų pacientų, kuriems teikiama tam tikra parama, sąrašą.

Išvada

Europos Komisijai žinomi sunkumai, kurių patiria retosiomis ligomis sergantys pacientai.

Komisija negali stoti į bylą peticijos pateikėjo vardu, nes, remiantis Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 168 straipsniu, už sveikatos apsaugos sistemų organizavimą, įskaitant tam 
tikrų ligų ar ligų grupių gydymo kompensavimą ir jų įtraukimą į nacionalines sistemas, 
atsakingos tik pačios valstybės narės.“
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