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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0364/2012, którą złożyła Daniela Botta (Włochy) w imieniu 
komitetu „Diritti non regali per i malati rari” [Prawa zamiast prezentów dla 
osób cierpiących na rzadkie choroby] w sprawie uznawania rzadkich chorób 
we Włoszech

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję opisuje trudności, z którymi zmaga się wielu obywateli Włoch cierpiących 
na rzadkie choroby i nieobjętych dekretem ministerialnym nr 279 z dnia 18 maja 2001 r. 

W związku z tym obywatele ci domagają się, aby właściwe władze krajowe zaktualizowały 
oficjalną listę rzadkich chorób uznawanych na szczeblu krajowym i przydzieliły im 
odpowiednie kody zwolnienia, dzięki którym można będzie objąć zainteresowane osoby 
ochroną.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 lipca 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 września 2012 r.

Dekret ministerialny nr 279 z dnia 18 maja 2001 r. stanowi, że pacjenci cierpiący na niektóre 
rzadkie choroby – wymienione w załączniku I do włoskiego dekretu 279 (DM 279/01) – są 
zwolnieni z płacenia składek na opiekę zdrowotną, do której są uprawnieni. Władze Włoch 
ustanowiły system umożliwiający włączanie nowych chorób do tego załącznika. W tym celu 
należy wystosować do władz włoskich1 wniosek, który jest oceniany przez stałą 
                                               
1 Krajowe Centrum Rzadkich Chorób
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międzyregionalną grupę techniczną ds. koordynacji i monitorowania działań z zakresu opieki 
odnoszących się do rzadkich chorób.

Komisja Europejska opracowała europejskie ramy działania w obszarze rzadkich chorób, 
rozwijając różne obszary działania, które obejmują europejskie sieci referencyjne, europejskie 
rejestry rzadkich chorób, leki sieroce oraz kodyfikację rzadkich chorób. Wdrożenie 
odpowiedniej definicji, kodyfikacji i spisu rzadkich chorób to jeden z elementów zalecenia 
Rady w sprawie działań w dziedzinie rzadkich chorób przyjętego dnia 8 czerwca 2009 r.

Jednakże organizacja krajowych i regionalnych systemów zdrowa, w tym prawa dotyczące 
obejmowania pacjentów ubezpieczeniem i zwrotu kosztów, wchodzi w zakres kompetencji 
krajowej, zgodnie z postanowieniami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. To zatem 
władze Włoch ustalają listę rzadkich chorób, które uprawniają cierpiących na nie pacjentów 
do szczególnego wsparcia. 

Wniosek

Komisja Europejska jest świadoma trudności, jakie napotykają pacjenci cierpiący na rzadkie 
choroby. 

Komisja nie może jednak podjąć działań w imieniu składającej petycję, ponieważ zgodnie z 
art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej organizacja opieki zdrowotnej, w tym 
określanie zasad zwracania kosztów w przypadku niektórych chorób lub grup chorób oraz ich 
włączanie do systemów krajowych, wchodzi w zakres wyłącznej odpowiedzialności państw 
członkowskich.
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