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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0739/2011, της Desislava Rayanova, βουλγαρικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη χορήγηση θεραπευτικής αγωγής με ιντερφερόνη σε ασθενείς 
που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας στη Βουλγαρία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα διαμαρτύρεται για τα περιοριστικά κριτήρια που εφαρμόζουν οι βουλγαρικές 
υγειονομικές αρχές κατά τη χορήγηση θεραπευτικής αγωγής με ιντερφερόνη σε ασθενείς οι 
οποίοι πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας. Η αναφέρουσα επισημαίνει ότι είναι επιλέξιμοι 
μόνο ασθενείς με ποσοστό αναπηρίας 65%, και θεωρεί ότι αυτό συνιστά διακριτική 
μεταχείριση. Κατά συνέπεια, ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διασφαλίσει την 
αποτελεσματική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όλων των ασθενών που πάσχουν από 
σκλήρυνση κατά πλάκας στη Βουλγαρία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Νοεμβρίου 2011. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Απριλίου 2012.

Η αρμοδιότητα της Επιτροπής να παρεμβαίνει εξ ονόματος ιδιωτών περιορίζεται από το πεδίο 
εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ. Για την παρέμβαση της Επιτροπής απαιτείται η ύπαρξη 
συνάφειας μεταξύ της εν λόγω υπόθεσης και του δικαίου της ΕΕ. Με βάση τις πληροφορίες 
που έχουν παρασχεθεί, δεν αποδεικνύεται η ύπαρξη συνάφειας προκειμένου να περιληφθεί η 
εν λόγω αναφορά στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ. Η οδηγία 2000/78/ΕΚ1

                                               
1 ΕΕ L 303/16 της 2.12.2000.



PE487.842v01-00 2/3 CM\899853EL.doc

EL

απαγορεύει, μεταξύ άλλων, κάθε διάκριση βάσει αναπηρίας, όμως αυτό εφαρμόζεται μόνο 
στον τομέα της απασχόλησης, κατά συνέπεια δεν ισχύει στην εν λόγω υπόθεση. Σε γενικές 
γραμμές, τα εθνικά συστήματα υγείας και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης 
εξακολουθούν να αποτελούν αρμοδιότητα των κρατών μελών. 

Αφού η αναφέρουσα θεώρησε ότι τα δικαιώματά της και τα δικαιώματα των ασθενών που 
πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας έχουν παραβιαστεί στη Βουλγαρία ή ότι υφίσταται 
διάκριση, βάσει των πρακτικών συνεπειών της ουδέτερης γενικής διάταξης που αφορά τους 
ασθενείς με ποσοστό αναπηρίας μικρότερο του 65%, προσέφυγε σε εθνικό επίπεδο στις 
αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των δικαστηρίων. Στην πραγματικότητα, το δίκαιο 
της Βουλγαρίας καλύπτει ευρύτερο φάσμα λόγων δυσμενούς διάκρισης απ’ ό,τι το δίκαιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σύμφωνα με όσα γνωρίζει η Επιτροπή, η αναφέρουσα κατέθεσε καταγγελία στην KZD 
(Επιτροπή προστασίας από τις διακρίσεις), δηλαδή στον φορέα ισότητας που είναι υπεύθυνος 
για την καταπολέμηση των διακρίσεων στη Βουλγαρία1 και εκτιμά καταστάσεις ενδεχόμενης 
δυσμενούς διάκρισης. Ο εν λόγω φορέας διαπίστωσε την ύπαρξη δυσμενούς διάκρισης στην 
εξεταζόμενη διάταξη του Εθνικού Ταμείου Υγειονομικής Ασφάλισης, το οποίο στη συνέχεια 
άσκησε έφεση κατά της εν λόγω απόφασης στο αρμόδιο δικαστήριο της Βουλγαρίας.

Στις 6 Μαρτίου 2012 εκδόθηκε απόφαση επί της υπόθεσης από το Διοικητικό Πρωτοδικείο 
Σόφιας, το οποίο επιβεβαίωσε την απόφαση που έλαβε η Επιτροπή προστασίας από τις 
διακρίσεις (KZD) και απεφάνθη ότι το Εθνικό Ταμείο Υγειονομικής Ασφάλισης (NHIF) 
εισήγαγε διάκριση κατά των ασθενών που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας.

Μετά την απόφαση αυτή, εναπόκειται στην αναφέρουσα να αποφασίσει εάν θα ασκήσει 
επιπρόσθετη προσφυγή, ζητώντας ενδεχομένως, μεταξύ άλλων, την καταβολή των 
καθυστερούμενων ποσών, σύμφωνα με τους διαδικαστικούς κανόνες του νομικού 
συστήματος της Βουλγαρίας. Η KZD και ενώσεις ασθενών οι οποίες ασχολούνται σήμερα με 
τέτοιου είδους θέματα, είναι πιθανόν οι πλέον κατάλληλες να στηρίξουν την αναφέρουσα σε 
περαιτέρω ενέργειές της.

Συμπεράσματα

Με βάση τις πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί, δεν διαπιστώνεται η ύπαρξη συνάφειας 
προκειμένου να περιληφθεί η εν λόγω αναφορά στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ. Η 
οδηγία 2000/78/ΕΚ2 απαγορεύει, μεταξύ άλλων, κάθε διάκριση βάσει αναπηρίας, όμως αυτό 
εφαρμόζεται μόνο στον τομέα της απασχόλησης, κατά συνέπεια δεν ισχύει στην εν λόγω 
υπόθεση. Σε γενικές γραμμές, τα εθνικά συστήματα υγείας και τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης εξακολουθούν να αποτελούν αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Εφόσον το εθνικό δίκαιο καλύπτει ευρύτερο φάσμα λόγων δυσμενούς διάκρισης απ’ ό,τι ο 
γενικός νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των διακρίσεων, είναι εφικτή μόνο η εκτίμηση 
κατά πόσον υφίσταται διάκριση σε εθνικό επίπεδο, αντικείμενο το οποίο απασχόλησε τον 
φορέα ισότητας της Βουλγαρίας και τα εθνικά δικαστήρια. 

                                               
1 KZD-Επιτροπή προστασίας από τις διακρίσεις: kzd@kzd.bg.
2 ΕΕ L 303/16 της 2.12.2000.
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Στις 6 Μαρτίου 2012 το Διοικητικό Πρωτοδικείο Σόφιας επιβεβαίωσε την απόφαση που 
έλαβε η Επιτροπή προστασίας από τις διακρίσεις (KZD), διαπιστώνοντας ότι το Εθνικό 
Ταμείο Υγειονομικής Ασφάλισης (NHIF) εισήγαγε διακριτική μεταχείριση των ασθενών που 
πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας. Η Επιτροπή σημείωσε αυτήν την απόφαση.


