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Om: Andragende 0739/2011 af af Desislava Rayanova, bulgarsk statsborger, om 
interferon-behandling af patienter med multipel sklerose i Bulgarien

1. Sammendrag

Andrageren påklager de restriktive kriterier, de bulgarske sundhedsmyndigheder anvender 
ved tildeling af interferon-behandling af sklerosepatienter. Andrageren påpeger, at kun 
patienter med et handicap på 65 % kan komme i betragtning, hvilket hun betragter som 
diskriminerende. Hun anmoder derfor Europa-Parlamentet om at sikre en effektiv medicinsk 
behandling af alle sklerosepatienter i Bulgarien.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 4. november 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. april 2012

"Kommissionens beføjelse til at gribe ind på vegne af enkeltpersoner er begrænset i medfør af 
EU-lovgivningens anvendelsesområde. Kommissionen kan kun gribe ind, hvis der er en 
forbindelse mellem den enkelte sag og EU-lovgivningen. Det er på baggrund af de fremlagte 
oplysninger ikke muligt at fastslå, om der er en sådan forbindelse, således at andragendet 
hører ind under EU-lovgivningens anvendelsesområde. Direktiv 2000/78/EF1 forbyder 
forskelsbehandling på grundlag af handicap, men finder udelukkende anvendelse på 
beskæftigelsesområdet og kan derfor ikke anvendes i forbindelse med nærværende sag. De 
nationale sundhedssystemer og socialsikringsordninger henhører generelt under 
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medlemsstaternes kompetence.

Andrageren hævder, at hendes rettigheder og rettighederne for patienter med multipel sklerose 
er blevet krænket i Bulgarien, samt at der er tale om forskelsbehandling, da der er indført en 
bestemmelse, der medfører, at det kun er patienter med et handicap på 65 %, der kan komme i 
betragtning. Andrageren har klaget på nationalt niveau til de kompetente myndigheder, 
herunder de nationale domstole. Det skal i den forbindelse nævnes, at den bulgarske 
lovgivning dækker flere områder vedrørende forskelsbehandling end EU-lovgivningen.

Ifølge Kommissionens oplysninger har andrageren indgivet en klage til KZD (udvalget for 
beskyttelse mod diskrimination), som er et ligestillingsorgan til bekæmpelse af diskrimination 
i Bulgarien1, der tager stilling til mulige diskriminerende situationer. Ligestillingsorganet 
fastslog, at der var tale om diskrimination i forbindelse med den afgørelse, der var truffet af 
den nationale sygesikringsfond, hvorfor organet appellerede afgørelsen til den bulgarske 
domstol.

Den bulgarske forvaltningsdomstol i Sofia traf sin afgørelse den 6. marts 2012. Domstolen 
gav KZD medhold i, at den nationale sygesikringsfond havde udsat patienter med multipel 
sklerose for forskelsbehandling.

I lyset af denne afgørelse er det op til andrageren at træffe beslutning om yderligere 
klagemuligheder for så vidt angår udbetaling af det udestående beløb. Andrageren skal i den 
forbindelse følge procedurereglerne i det bulgarske retssystem. KZD og de øvrige 
patientforeninger, der beskæftiger sig med lignende sager, kan formentlig bistå andrageren i 
forhold til de yderligere foranstaltninger, der skal træffes.

Konklusioner

Det er på baggrund af de fremlagte oplysninger ikke muligt at fastslå, om der er en 
forbindelse, således at andragendet hører ind under EU-lovgivningens anvendelsesområde. 
Direktiv 2000/78/EF2 forbyder forskelsbehandling på grundlag af handicap, men finder 
udelukkende anvendelse på beskæftigelsesområdet og kan derfor ikke anvendes i forbindelse 
med nærværende sag. De nationale sundhedssystemer og socialsikringsordninger henhører 
generelt under medlemsstaternes kompetence.

Eftersom den bulgarske lovgivning dækker flere områder vedrørende forskelsbehandling end 
EU-lovgivningen, er det kun muligt for ligestillingsorganet og domstolene i Bulgarien at 
vurdere, hvorvidt der er tale om forskelsbehandling på nationalt plan.

Den 6. marts 2012 traf den bulgarske forvaltningsdomstol i Sofia sin afgørelse og gav KZD 
(udvalget for beskyttelse mod diskrimination) medhold i, at den nationale sygesikringsfond 
havde udsat patienter med multipel sklerose for forskelsbehandling. Kommissionen har 
noteret sig dette."
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