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Temats: Lūgumraksts Nr. 0739/2011, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgā 
Desislava Rayanova, par multiplās sklerozes pacientu ārstēšanu ar 
interferonu Bulgārijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par ierobežojošiem kritērijiem, kurus Bulgārijas veselības 
aizsardzības iestādes piemēro, nodrošinot sklerozes pacientu ārstēšanu ar interferonu. 
Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka tikai cilvēki ar traucējumiem 65 % apmērā var saņemt šo 
ārstēšanu, un uzskata to par diskrimināciju. Tādēļ viņa lūdz Eiropas Parlamentu nodrošināt 
efektīvu ārstēšanu visiem sklerozes pacientiem Bulgārijā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 4. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 20. aprīlī

Komisijas kompetenci iejaukties indivīdu vārdā ierobežo ES tiesību aktu piemērošanas joma. 
Lai Komisija varētu iejaukties, ir jābūt saiknei starp konkrēto gadījumu un ES tiesību aktiem. 
Pamatojoties uz sniegto informāciju, nav iespējams konstatēt nekādu saikni, kas ļautu 
attiecināt šo lūgumrakstu uz ES tiesību aktu piemērošanas jomu. Direktīva 2000/78/EK 1

aizliedz diskrimināciju, inter alia, pamatojoties uz invaliditāti, bet tikai attiecībā uz 
nodarbinātību, tādēļ tā nebūtu piemērojama šajā konkrētajā gadījumā. Kopumā valsts 
veselības sistēmas un sociālā nodrošinājuma sistēmas joprojām ir dalībvalstu kompetence. 

                                               
1 OV L 303/16, 2.12.2000.
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Tā kā lūgumraksta iesniedzēja uzskatīja, ka viņas tiesības un pacientu ar multiplo sklerozi 
tiesības Bulgārijā ir pārkāptas vai ka pastāv diskriminācija, pamatojoties uz praktiskām 
sekām, ko radījis neitrāls vispārējs noteikums attiecībā uz pacientiem, kuru traucējumi 
nepārsniedz 65 %, viņa meklēja tiesisko aizsardzību valsts līmenī, izmantojot kompetentās 
varas iestādes, tostarp tiesas. Faktiski Bulgārijas tiesību aktos ir ietverts plašāks 
diskriminācijas pamatu klāsts nekā Eiropas Savienības tiesību aktos. 

Ciktāl Komisijai ir zināms, lūgumraksta iesniedzēja iesniedza sūdzību KZD (Komisija 
aizsardzībai pret diskrimināciju), līdztiesības atbalsta iestādei, kas atbild par diskriminācijas 
apkarošanu Bulgārijā1 un var izvērtēt iespējamas diskriminējošas situācijas. Šī iestāde 
konstatēja diskrimināciju NHIF (Valsts Veselības apdrošināšanas fonda) noteikumos, bet tas 
pārsūdzēja šo lēmumu Bulgārijas kompetentajā tiesā.

Lēmumu lietā pieņēma Bulgārijas Administratīvā tiesa Sofijā 2012. gada 6. martā, apstiprinot 
Komisijas aizsardzībai pret diskrimināciju (KZD) pieņemto lēmumu un atzīstot, ka Valsts 
Veselības apdrošināšanas fonds (NHIF) ir diskriminējis pacientus ar multiplo sklerozi.

Pēc šī sprieduma lūgumraksta iesniedzējai ir jāizlemj, vai meklēt papildu tiesisko aizsardzību, 
kas varētu ietvert aizkavēto summu izmaksu, ievērojot Bulgārijas tiesību sistēmas procesuālos 
noteikumus. KZD un citas pacientu apvienības, kuras arī pašreiz nodarbojas ar šāda veida 
jautājumiem, varētu vislabāk atbalstīt lūgumraksta iesniedzēju ar jebkādu turpmāku rīcību.

Secinājumi

Pamatojoties uz sniegto informāciju, nav iespējams konstatēt nekādu saikni, kas ļautu 
attiecināt šo lūgumrakstu uz ES tiesību aktu piemērošanas jomu. Direktīva 2000/78/EK 2

aizliedz diskrimināciju, inter alia, pamatojoties uz invaliditāti, bet tikai attiecībā uz 
nodarbinātību, tādēļ tā nebūtu piemērojama šajā konkrētajā gadījumā. Kopumā valsts 
veselības sistēmas un sociālā nodrošinājuma sistēmas joprojām ir dalībvalstu kompetence. 

Tā kā valsts tiesību aktos ir ietverts plašāks diskriminācijas pamatu klāsts nekā Eiropas 
Savienības tiesību aktos diskriminācijas novēršanas jomā, ir iespējams izvērtēt tikai to, vai 
pastāv diskriminācija valsts līmenī, kā to veica Bulgārijas līdztiesības atbalsta iestāde un 
valsts tiesas. 

2012. gada 6. martā Bulgārijas Administratīvā tiesa Sofijā apstiprināja Komisijas aizsardzībai 
pret diskrimināciju (KZD) pieņemto lēmumu, proti, ka Valsts Veselības apdrošināšanas fonds 
(NHIF) ir diskriminējis pacientus ar multiplo sklerozi. Komisija ir ņēmusi vērā šo spriedumu.

                                               
1 KZD – Komisija aizsardzībai pret diskrimināciju: kzd@kzd.bg.
2 OV L 303/16, 2.12.2000.


