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Betreft: Verzoekschrift 0364/2012, ingediend door Daniela Botta (Italiaanse nationaliteit), 
namens "Diritti non regali per i malati rari", over erkenning van zeldzame ziekten 
in Italië

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster uit het ongenoegen van tal van Italiaanse burgers die lijden aan een van de 
zeldzame ziekten die niet in het ministerieel decreet nr. 279 van 18.5.2001 zijn opgenomen. 
Hieromtrent vragen ze de bevoegde nationale autoriteiten om de officiële lijst van erkende 
zeldzame ziekten op nationaal niveau bij te werken door ze een vrijstellingscode te geven en 
daarmee de zieken te beschermen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 juli 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 september 2012

Het ministerieel decreet nr. 279 van 18 mei 2001 voorziet erin dat dragers van een bepaalde 
zeldzame ziekte - vermeld in bijlage I van het Italiaanse decreet nr. 279 (DM 279/01) - zijn 
vrijgesteld van het betalen van bijdragen aan de gezondheidszorg waar zij recht op hebben.  
De Italiaanse autoriteiten hebben een systeem ingevoerd waarmee ze nieuwe ziekten aan deze 
bijlage kunnen toevoegen. Een daartoe strekkend verzoek moet worden gericht aan de 
Italiaanse autoriteiten1 en worden beoordeeld door een permanente interregionale technische 
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Instituto Superiore di Sanità
Viale Regina Elena 299



PE496.631v01-00 2/2 CM\914356NL.doc

NL

werkgroep voor de coördinatie en controle van activiteiten in het belang van het welzijn van 
dragers van zeldzame ziekten.

De Europese Commissie heeft een Europees actiekader op het gebied van zeldzame ziekten 
gecreëerd waarin diverse actieterreinen worden ontwikkeld, met inbegrip van Europese 
referentienetwerken, Europese registers van zeldzame ziekten, weesgeneesmiddelen en 
classificatie van zeldzame ziekten. De tenuitvoerlegging van een adequate definitie, 
classificatie en inventarisatie van zeldzame ziekten is een van de aanbevelingen in de op 8 
juni 2009 aangenomen Aanbeveling van de Raad betreffende een optreden op het gebied van 
zeldzame ziekten.

De organisatie van nationale en regionale gezondheidsstelsels, inclusief het recht van 
patiënten op dekking en terugbetaling, behoort echter tot de nationale verantwoordelijkheden, 
zoals vastgesteld in het Verdrag betreffend de werking van de Europese Unie.  De Italiaanse 
autoriteiten zijn derhalve verantwoordelijk voor het vaststellen van de lijst met zeldzame 
ziekten waarvan de dragers speciale ondersteuning genieten. 

Conclusie

De Europese Commissie is zich bewust van de problemen van patiënten met een zeldzame 
ziekte. 

De Commissie kan echter niet namens indienster interveniëren, aangezien de organisatie van 
gezondheidszorg, met inbegrip van het vaststellen van regels inzake terugbetaling aan dragers 
van bepaalde ziekten of ziektegroepen en de opname ervan in nationale regelingen, onder de 
uitsluitende bevoegdheid van de lidstaten valt, in overeenstemming met artikel 168 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

                                                                                                                                                  
00161  Rome
Tel. 06 4990 40 17
Fax 06 4990 43 70
malattierare@iss.it 

Dr. Maria Elena Congiu
Direzione Generale Programmazione Sanitaria, livelli di assistenza e principi etici di sistema
Ufficio II - programmazione sanitaria, PSN e livelli di assistenza
P.le Industria 20
00144  Rome 
Tel. 06 5994 2250
me.congiu@sanita.it


