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Temats: Lūgumraksts Nr. 0364/2012, ko komitejas „Diritti non regali per i malati rari” 
[Nevis dāvanas, bet tiesības cilvēkiem ar retām slimībām] vārdā iesniedza 
Itālijas valstspiederīgā Daniela Botta, par retu slimību atzīšanu Itālijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja stāsta par grūtībām, ar kādām saskaras daudzi Itālijas iedzīvotāji, 
kuri cieš no retām slimībām un uz kuriem neattiecas 2001. gada 18. maijā izdotais Ministru 
dekrēts Nr. 279.

Šajā saistībā šie pilsoņi prasa, lai kompetentās varas iestādes atjaunotu valsts līmenī atzīto 
oficiālo reto slimību sarakstu, nodrošinot atbrīvojuma kodu un tādējādi aizsargājot skartās 
personas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 6. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 28. septembrī

2001. gada 18. maijā izdotajā Ministru dekrētā Nr. 279 ir noteikts, ka pacienti, kuri cieš no 
noteiktām retām slimībām, kas norādītas Itālijas dekrēta Nr. 279 I pielikumā (DM 279/01), ir 
atbrīvotas no iemaksām par veselības aprūpi, kuru viņiem ir tiesības saņemt. Itālijas iestādes ir 
izveidojušas sistēmu, lai šajā pielikumā iekļautu jaunas slimības. Tādēļ lūgumu vajadzētu 
adresēt Itālijas iestādēm1, un Pastāvīgajai reģionu tehniskajai grupai, kas koordinē un 

                                               
1 Valsts reto slimību centrs
Istituto Superiore di Sanità
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pārrauga reto slimību pacientiem paredzētos sociālās labklājības pasākumus, tas būtu 
jāizvērtē.

Eiropas Komisija ir izveidojusi Eiropas rīcības programmu reto slimību jomā, attīstot dažādus 
rīcības aspektus, tostarp Eiropas informācijas tīklus, Eiropas reto slimību, reti sastopamu 
slimību ārstēšanai paredzēto zāļu un reto slimību kodifikācijas reģistrus. 2009. gada 8. jūnijā 
pieņemtajā Padomes ieteikumā par rīcību retu slimību jomā ir minēts ieteikums atbilstīgi 
definēt, kodificēt un uzskaitīt retās slimības.

Tomēr valsts un reģionālo veselības sistēmu izveide, tostarp pacientu tiesību noteikšana 
attiecībā uz izdevumu segšanu un atlīdzināšanu, ir valsts atbildība, kā paredzēts Līgumā par 
Eiropas Savienības darbību. Tādēļ Itālijas iestādēm ir jāizveido to reto slimību saraksts, kuru 
pacienti var saņemt īpašu atbalstu. 

Secinājums

Eiropas Komisija ir informēta par grūtībām, ar kurām saskaras reto slimību pacienti. 

Tomēr atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 168. pantam Komisija lūgumraksta 
iesniedzēja vārdā nevar iejaukties, jo veselības aprūpes sistēmas izveide, tostarp noteikumu 
pieņemšana attiecībā uz izdevumu atlīdzināšanu saistībā ar noteiktām slimībām vai slimību 
grupām un šo slimību iekļaušana valsts sistēmās, ir tikai un vienīgi dalībvalsts atbildībā.
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