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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Vedr.: Andragende 0669/2011 af Jozef Zawadzki, polsk statsborger, om manglende 
adgang til specialmedicinsk behandling på poliklinikkerne i Katowice

1. Sammendrag

Andrageren, der er medlem af kommunalbestyrelsen i den polske by Katowice, henviser til 
den manglende adgang til specialmedicinsk behandling på de lokale poliklinikker og påpeger, 
at dette forhold navnlig har negative følger for ældre patienter, der er mindre fleksible og har 
vanskeligt ved at betale for eventuelle transportomkostninger. Andrageren henviser tillige til 
bestemmelserne i den polske grundlov, i henhold til hvilke borgerne har ret til en effektiv 
medicinsk forsorg, men understreger samtidig, at forvaltningen af sundhedsbudgettet ikke er 
gennemsigtig. Da Polen via sin undertegnelse af traktaten er bundet af dennes bestemmelser 
om borgernes ret til et højt sundhedsbeskyttelsesniveau og effektive sundhedstjenester, 
anmoder andrageren Europa-Parlamentet om at tage sagen op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 21. oktober 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. december 2011

Andrageren hævder, at mange personer tilhørende svage befolkningsgrupper, navnlig ældre 
og personer ved dårligt helbred, ikke længere kan modtage passende sundhedsydelser ved 
deres lokale sundhedsfaciliteter, men i stedet skal rejse rundt for at finde en ny klinik og 
vælge en ny læge. Han hævder, at dette krav strider mod Polens forfatning, hvori der står, at 
de offentlige myndigheder skal træffe særlige foranstaltninger for så vidt angår 
sundhedsbeskyttelse for børn, gravide, handicappede og ældre (artikel 68, stk. 2). 
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Andrageren hævder tillige, at myndighederne har overtrådt bestemmelserne i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

I TEUF, som fastsætter grænserne for Unionens kompetencer, fastslås det, at 
medlemsstaternes ansvar omfatter forvaltningen af sundhedstjenesteydelser og behandling på 
sundhedsområdet (artikel 168). Sammesteds kræves det, at aktioner på EU-niveau – dvs. 
iværksat af Kommissionen– skal respektere dette ansvar.

Det fastslås desuden i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, at 
enhver har ret til at få adgang til forebyggende sundhedsydelser og til at modtage lægehjælp 
på de betingelser, der er fastsat ved national lovgivning og praksis (artikel 35).

På baggrund af de informationer, som andrageren har stillet til rådighed, synes det at fremgå, 
at det spørgsmål, han har stillet, befinder sig inden for et område, hvor Kommissionen ikke 
har beføjelser til at handle.  

Kommissionen råder andrageren til at rejse sagen over for de relevante myndigheder i Polen. 
Denne myndighed kan befinde sig på lokalt, regionalt eller nationalt niveau, og det polske 
sundhedsministerium bør kunne anvise det bedst egnede niveau for henvendelsen.


