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PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

28.9.2012

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0364/2012 imressqa minn Daniela Botta ta’ ċittadinanza Taljana, 
f’isem il-kumitat ‘Diritti non regali per i malati rari’ [Drittijiet mhux rigali 
għal dawk li jbatu minn mard rari], dwar ir-rikonoxximent ta’ mard rari fl-
Italja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tesprimi d-diffikultajiet esperjenzati minn bosta ċittadini Taljani li jbatu minn 
mard rari u li mhumiex koperti bid-Digriet Ministerjali 279 tat-18 ta’ Mejju 2001.

F’dan ir-rigward, dawn iċ-ċittadini jitolbu li l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti jaġġornaw il-
lista uffiċjali ta’ mard rari rikonoxxut fuq livell nazzjonali, billi jipprovdu kodiċi ta’ eżenzjoni 
u b’hekk jipproteġu lill-persuni affettwati.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-6 ta’ Lulju 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
skont ir-Regola 202(6).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fil-28 ta’ Settembru 2012

Id-Digriet Ministerjali 279 tat-18 ta' Mejju 2011 jipprevedi li l-pazjenti li jsofru minn ċertu 
marda rari – elenkata fl-Anness I tad-Digriet 279 (DM 279/01) tal-Italja – huma eżentati milli 
jikkontribwixxu għall-kura tas-saħħa li huma intitolati għaliha.  L-awtoritajiet Taljani waqqfu 
sistema biex jiżdied mard ġdid f'dan l-Anness. Talba għal dan il-għan għandha tkun 
indirizzata lill-awtoritajiet Taljani1 u evalwata minn Grupp Tekniku Interreġjonali Permanenti 
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għall-koordinazzjoni u l-immonitorjar ta' attivitajiet għat-trattament ta' mard rari.

Il-Kummissjoni Ewropea stabbiliet qafas Ewropew għal azzjoni fil-qasam ta' mard rari li 
jiżviluppa ħafna oqsma ta' azzjoni inklużi netwerks ta' referenza Ewropej, reġistri Ewropej ta' 
mard rari, mediċini orfni u kodifikazzjoni ta' mard rari. L-implimentazzjoni ta' definizzjoni 
adegwata, kodifikazzjoni u elenkar ta' mard rari f'inventarju hija waħda mir-
rakkomandazzjonijiet fir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar azzjoni fil-qasam ta' mard rari 
adottata fit-8 ta' Ġunju 2009.

Madankollu, l-organizzazzjoni ta' sistemi tas-saħħa nazzjonali u reġjonali, inklużi d-drittijiet 
ta' kopertura u rimbors tal-pazjenti, hija responsabilità nazzjonali, kif stipulat fit-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.  Huwa għalhekk f'id l-awtoritajiet Taljani li 
jistabbilixxu l-lista ta' mard rari li l-pazjenti tiegħu jibbenefikaw minn appoġġ partikolari. 

Konklużjoni

Il-Kummissjoni Ewropea hija konxja tad-diffikultajiet li jaffaċċjaw il-pazjenti b'mard rari. 

Il-Kummissjoni ma tistax, madankollu, tintervjeni f'isem il-petizzjonant, għax skont l-
Artikolu 168 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-organizzazzjoni tal-kura 
tas-saħħa, inkluż it-twaqqif ta' regoli għar-rimbors għal mard rari jew gruppi ta' mard u l-
inklużjoni tagħhom fl-iskemi nazzjonali, hija responsabilità li taqa' biss f'idejn l-Istati 
Membri.
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