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Subiect: Petiția nr. 0364/2012, adresată de Daniela Botta, de cetățenie italiană, în numele 
Comitetului „Diritti non regali per i malati rari”(„Drepturi, nu cadouri pentru 
persoanele care suferă de boli rare”), privind recunoașterea bolilor rare în Italia

1. Rezumatul petiției

Petiția exprimă problemele numeroșilor cetățeni italieni care suferă de boli rare neintroduse în 
Decretul ministerial nr. 279 din 18 mai 2001. 

În această privință, ei solicită autorităților naționale competente să actualizeze lista oficială a 
bolilor rare recunoscute la nivel național, pentru a le acorda un cod de scutire, protejând în 
acest fel bolnavii.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 iulie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 septembrie 2012

Decretul ministerial nr. 279 din 18 mai 2011 prevede că pacienții care suferă de o anumită 
boală rară - enumerată în anexa I din Decretul Italiei nr. 279 (DM 279/01)- sunt scutiți de 
plata contribuției pentru serviciile medicale la care au dreptul.   Autoritățile italiene au creat 
un sistem pentru adăugarea unor boli noi în anexă. O solicitare în acest sens trebuie adresată 
autorităților italiene1 și evaluată de un Grup de lucru interregional permanent pentru 

                                               
1 Centrul Național pentru Boli Rare
Istituto Superiore di Sanità
Viale Regina Elena, 299
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coordonarea și monitorizarea asistenței sociale în domeniul bolilor rare.

Comisia Europeană a instituit un cadru de acțiune la nivel european în domeniul bolilor rare, 
dezvoltând mai multe paliere de intervenție, inclusiv rețele europene de referință, registre 
europene ale bolilor rare, medicamente orfane și codificarea bolilor rare. Implementarea unei 
definiții adecvate, codificarea și inventarierea bolilor rare reprezintă una dintre recomandările 
cuprinse în Recomandarea Consiliului din 8 iunie 2009 privind o acțiune în domeniul bolilor 
rare.

Cu toate acestea, organizarea unui sistem de sănătate național și regional, inclusiv dreptul 
pacienților la asigurare medicală și rambursarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale, 
reprezintă o responsabilitate națională, după cum se prevede în Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene.  Intră în sfera de competență a autorităților italiene, așadar, întocmirea 
listei cu boli rare și a pacienților care beneficiază de ajutor special. 

CONCLUZIE

Comisia Europeană este conștientă de dificultățile cu care se confruntă pacienții care suferă de 
boli rare. 

Cu toate acestea, Comisia nu poate interveni în numele petiționarului, întrucât, conform 
articolului 168 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, organizarea sistemului de 
sănătate, inclusiv stabilirea regulilor de rambursare a cheltuielilor aferente serviciilor 
medicale pentru anumite boli sau grupe de boli și includerea lor în programele naționale, 
reprezintă responsabilitatea exclusivă a statelor membre. 
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