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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die deel uitmaakt van het gemeentebestuur van de Poolse stad Katowice, verwijst 
naar het ontbreken van specialistische behandelingen in de plaatselijke poliklinieken en wijst 
erop dat deze omstandigheid met name negatieve gevolgen heeft voor oudere patiënten, die 
minder flexibel zijn en moeite hebben met het betalen van eventuele vervoerskosten. Indiener 
verwijst tevens naar de bepalingen in de Poolse grondwet, volgens welke de burgers recht 
hebben op effectieve medische zorg, maar hij benadrukt tegelijkertijd dat het beheer van het 
volksgezondheidsbudget niet transparant is. Aangezien Polen met de ondertekening van het 
Verdrag gebonden is aan de bepalingen daarin over het recht van de burgers op een hoog 
niveau van bescherming van de menselijke gezondheid en op een effectieve gezondheidszorg, 
verzoekt indiener het Europees Parlement de zaak in behandeling te nemen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 21 oktober 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 december 2011

Indiener stelt dat veel mensen uit kwetsbare bevolkingsgroepen, met name ouderen en mensen 
met een zwakke gezondheid, niet langer bij plaatselijke instellingen terecht kunnen voor 
integrale gezondheidszorg, maar elders op zoek moeten gaan naar een nieuw ziekenhuis of 
een nieuwe arts. Deze eis is zijns inziens niet verenigbaar met de grondwet van de Republiek 
Polen, die in artikel 68, lid 2, bepaalt dat de overheid bijzondere voorzieningen moet treffen 
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ter bescherming van de gezondheid van kinderen, zwangere vrouwen, gehandicapten en 
ouderen.

Indiener beweert ook dat de overheid de bepalingen van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie heeft geschonden.

Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie – dat de bevoegdheden van de 
Europese Unie afbakent – bepaalt het volgende: "De verantwoordelijkheden van de lidstaten 
omvatten het beheer van gezondheidsdiensten en geneeskundige verzorging (…)" (artikel 
168). In hetzelfde artikel staat dat het optreden van de Unie, dus van de Commissie, deze
verantwoordelijkheden moet eerbiedigen.

Verder bepaalt het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in artikel 35: 
"Eenieder heeft recht op toegang tot preventieve gezondheidszorg en op medische verzorging 
onder de door de nationale wetgevingen en praktijken gestelde voorwaarden."

Uitgaande van de door indiener verstrekte informatie, lijkt de door hem aan de orde gestelde 
kwestie op een gebied te liggen waarop de Commissie geen maatregelen kan nemen.

De Commissie adviseert indiener de zaak voor te leggen aan de bevoegde instanties in Polen. 
Dat kan een lokale, regionale of nationale instantie zijn. Het nationale Ministerie van 
Gezondheid zou moeten kunnen aangeven tot welk niveau men zich het beste wendt.


