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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja skundžiasi dėl ribojamųjų kriterijų, kuriuos Bulgarijos sveikatos valdžios 
institucijos taiko skirdamos gydymą interferonu pacientams, sergantiems skleroze. Peticijos 
pateikėja nurodo, kad nustatytus reikalavimus atitinka tik žmonės, turintys 65 proc. negalią, 
todėl ji mano, kad tai – diskriminavimas. Taigi ji prašo Europos Parlamento užtikrinti 
veiksmingą pacientų, sergančių skleroze, gydymą Bulgarijoje.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. lapkričio 4 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. balandžio 20 d.

„Komisijos įgaliojimus imtis veiksmų asmenų vardu riboja ES teisės taikymo sritis. Kad 
Komisija galėtų imtis veiksmų konkretus atvejis turi būti tiesiogiai susijęs su ES teise. Pagal 
pateiktą informaciją neįmanoma nustatyti ryšio, kuris lemtų, kad šiai peticijai būtų taikoma 
ES teisė. Direktyva 2000/78/EB1 draudžia diskriminaciją dėl negalios, tačiau ji taikoma tik 
užimtumo srityje, taigi netaikoma konkrečiai šiam atvejui. Paprastai nacionalinės sveikatos 
apsaugos ir socialinės apsaugos sistemų klausimai išlieka valstybių narių nacionalinės 
kompetencijos ribose. 

                                               
1 OL L 303/16, 2000 12 2.
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Kadangi peticijos pateikėjos manymu Bulgarijoje buvo pažeistos jos ir pacientų, sergančių 
išsėtine skleroze, teisės arba jie buvo diskriminuojami, atsižvelgiant į realų neutralios 
bendrosios nuostatos dėl  pacientų, kurių neįgalumas nesiekia 65 proc. poveikį, ji, 
kreipdamasi į kompetentingas valdžios institucijas, įskaitant teismus, siekė žalos atlyginimo 
nacionaliniu lygmeniu. Bulgarijos teisė numato daugiau diskriminacijos pateisinimo 
priežasčių nei numatyta pagal Europos Sąjungos teisėję. 

Komisijos žiniomis peticijos pateikėja pateikė skundą KZD (Apsaugos nuo diskriminacijos 
komisijai), lygybę užtikrinančiai institucijai, atsakingai už kovą su diskriminacija 
Bulgarijoje1, kuri gali įvertinti galimus diskriminavimo atvejus. Ši įstaiga nustatė, kad 
Ligonių kasos, kuri sprendimą apskundė kompetentingam Bulgarijos teismui, nuostata yra 
diskriminacinio pobūdžio.

2012 m. kovo 6 d. Bulgarijos Sofijos administracinis teismas priėmė sprendimą dėl bylos, 
patvirtindamas Apsaugos nuo diskriminacijos komisijos (KZD) priimtą sprendimą, kad 
Ligonių kasa diskriminavo pacientus, sergančius išsėtine skleroze.

Priėmus šį sprendimą peticijos pateikėja turi priimti sprendimą dėl papildomo žalos 
atlyginimo siekimo pagal Bulgarijos teisinės sistemos procedūras, galimai įskaitant 
nesumokėtų sumų išmokėjimą. KZD ir kitos pacientų asociacijos, kurios šiuo susiduria su 
tokio pobūdžio problemomis, turi geriausias galimybes teikti pagalbą peticijos pateikėjai dėl 
tolimesnių veiksmų.

Išvados

Pagal pateiktą informaciją neįmanoma nustatyti ryšio, kuris lemtų, kad šiai peticijai būtų 
taikoma ES teisė. Direktyva 2000/78/EB2 draudžia diskriminaciją dėl negalios, tačiau ji 
taikoma tik užimtumo srityje, taigi netaikoma konkrečiai šiam atvejui. Paprastai nacionalinės 
sveikatos apsaugos ir socialinės apsaugos sistemų klausimai išlieka valstybių narių 
nacionalinės kompetencijos ribose. 

Atsižvelgiant į tai, kad nacionalinėje teisėje numatyta daugiau diskriminacijos pateisinimo 
priežasčių negu Europos Sąjungos kovos su diskriminacija teisės aktuose. 

2012 m. kovo 6 d. Bulgarijos Sofijos administracinis teismas patvirtino Apsaugos nuo 
diskriminacijos komisijos (KZD) priimtą sprendimą, kad Ligonių kasa diskriminavo 
pacientus, sergančius išsėtine skleroze. Komisija atkreipė dėmesį į šį teismo sprendimą.“

                                               
1 KZD – Apsaugos nuo diskriminacijos komisija: kzd@kzd.bg.
2 OL L 303/16, 2000 12 2.


