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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja azokat a megszorító intézkedéseket, amelyeket a bolgár 
hatóságok alkalmaznak a sclerosis multiplexben szenvedő betegek számára nyújtott interferon 
kezelések odaítélése során. A petíció benyújtója rámutat, hogy csak a 65 százalékos mértékű 
egészségkárosodást szenvedett személyek jöhetnek számításba, és a petíció benyújtója ezt 
megkülönböztetésnek tekinti. A petíció benyújtója ezért arra kéri az Európai Parlamentet, 
biztosítsa, hogy Bulgáriában minden sclerosis multiplexben szenvedő beteg hatékony kezelést 
kapjon.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. november 4. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. április 20.

Az uniós jog hatálya meghatározza azt a keretet, amelyen belül a Bizottság a 
magánszemélyek érdekében felléphet. A Bizottság fellépéséhez kapcsolatnak kell fennállnia 
az adott eset és az uniós jog között. A rendelkezésre álló információk alapján nincs olyan 
kapcsolat, amelynek alapján a petíció tárgya az uniós jog alkalmazási körébe tartozna. A 
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2000/78/EK irányelv1 tiltja többek között a fogyatékosságon alapuló megkülönböztetést, ez 
azonban csak a foglalkoztatás területére alkalmazandó, a szóban forgó konkrét esetre nem. A 
nemzeti egészségügyi és társadalombiztosítási rendszerek szabályozása általánosan továbbra 
is a tagállamok nemzeti hatáskörébe tartozik. 

Mivel a petíció benyújtójának véleménye szerint Bulgáriában megsértették a sclerosis 
multiplexben szenvedő betegek jogait, illetve egy semleges általános rendelkezés alkalmazása 
hátrányos megkülönböztetést eredményezett azon betegek esetében, akik fogyatékosságának 
mértéke nem éri el a 65%-ot, nemzeti szinten keresett jogorvoslatot az illetékes hatóságoknál, 
a bíróságokat is beleértve. A bolgár jogszabályok az uniós jogszabályoknál szélesebb körben 
szabályozzák a hátrányos megkülönböztetés eseteit. 

A Bizottság tudomása szerint a petíció benyújtója panaszt nyújtott be a KZD-hez (a hátrányos 
megkülönböztetés elleni védelem bizottsága), a Bulgáriában a hátrányos megkülönböztetéssel 
szembeni küzdelemmel megbízott esélyegyenlőségi szervhez2, amely megvizsgálhatja az 
esetleges hátrányos megkülönböztetést képező helyzeteket. E szerv megállapítása szerint az 
NHIF rendelkezése hátrányos megkülönböztetést tartalmazott, ezért az NHIF fellebbezést 
nyújtott be e határozattal szemben az illetékes bolgár bírósághoz.

Az ügyben 2012. március 6-án hozott határozatot a szófiai bolgár közigazgatási bíróság, és 
helyben hagyta a hátrányos megkülönböztetés elleni védelem bizottságának (KZD) azon 
határozatát, amely megállapítja, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alap (NHIF) 
hátrányosan megkülönböztető módon járt el a sclerosis multiplexben szenvedő betegekkel 
szemben.

Ezen ítéletet követően a petíció benyújtójának kell eldöntenie, hogy kiegészítő jogorvoslatot 
keres-e, amelybe – a bolgár jogrendszer eljárási szabályainak alkalmazásával – beletartozhat 
az elmaradt összegek behajtása. A KZD és más, jelenleg szintén ilyen jellegű kérdésekkel 
foglalkozó betegjogi szövetségek vannak talán a legjobb helyzetben ahhoz, hogy a petíció 
benyújtóját segítsék a további fellépésben.

Következtetések

A rendelkezésre álló információk alapján nem állapítható meg olyan kapcsolat, amelynek 
alapján a petíció tárgya az uniós jog hatálya alá tartozna. A 2000/78/EK irányelv3 tiltja 
többek között a fogyatékosságon alapuló megkülönböztetést, ez azonban csak a foglalkoztatás 
területére alkalmazandó, a szóban forgó konkrét esetre nem. A nemzeti egészségügyi és 
társadalombiztosítási rendszerek szabályozása általánosan továbbra is a tagállamok nemzeti 
hatáskörébe tartozik. 

Mivel a bolgár jogszabályok az uniós jogszabályoknál szélesebb körben szabályozzák a 
hátrányos megkülönböztetés eseteit, kizárólag annak értékelésére kerülhet sor, hogy nemzeti 
szinten történt-e hátrányos megkülönböztetés; e kérdéssel a bolgár esélyegyenlőségi szerv és a 
nemzeti bíróságok foglalkoztak. 

                                               
1 HL L 303/16., 2000.12.2.
2 KZD – a hátrányos megkülönböztetés elleni védelem bizottsága: kzd@kzd.bg.
3 HL L 303/16., 2000.12.2.
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A szófiai bolgár közigazgatási bíróság 2012. március 6-án helyben hagyta a hátrányos 
megkülönböztetés elleni védelem bizottságának (KZD) határozatát, amely megállapította, 
hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alap (NHIF) hátrányosan megkülönböztető módon járt el 
a sclerosis multiplexben szenvedő betegekkel szemben. A Bizottság tudomásul vette ezt az 
ítéletet.


