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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0739/2011 imressqa minn Desislava Rayanova, ta’ ċittadinanza 
Bulgara, dwar it-trattament Interferon ta’ pazjenti bi sklerożi multipla fil-
Bulgarija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tilmenta dwar il-kriterji restrittivi li l-awtoritajiet tas-saħħa Bulgari japplikaw 
meta jipprovdu trattament Interferon għal pazjenti bi sklerożi. Il-petizzjonanta tindika li dawk 
il-persuni b’diżabilità ta’ 65 % biss huma eleġibbli, u hija tqis dan bħala diskriminatorju. Hija 
għalhekk titlob lill-Parlament Ewropew biex jiżgura trattament mediku effettiv għall-pazjenti 
kollha bi sklerożi fil-Bulgarija.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-4 ta’ Novembru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
skont l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura.

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ April 2012

Il-kompetenza tal-Kummissjoni li tintervjeni f’isem individwi hija limitata mill-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-liġi tal-UE. Sabiex il-Kummissjoni tintervjeni, irid ikun hemm rabta bejn il-
każ partikolari u l-liġi tal-UE. Skont l-informazzjoni pprovduta, m’hemmx possibbiltà li tiġi 
stabbilita rabta li tista’ tressaq din il-petizzjoni fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-liġi tal-UE. Id-
Direttiva 2000/78/KE 1 tipprojbixxi fost l-oħrajn id-diskriminazzjoni bbażata fuq id-
diżabilità, iżda din tapplika biss għall-impjieg, għaldaqstant ma tkunx applikabbli għal dan il-
każ partikolari. B’mod ġenerali, is-sistemi nazzjonali tas-saħħa u tas-sigurtà soċjali jibqgħu l-
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kompetenza nazzjonali tal-Istati Membri. 

Minħabba li l-petizzjonanta kienet tal-fehma li kien hemm ksur tad-drittijiet tagħha u tal-
pazjenti bi sklerożi multipla fil-Bulgarija jew li hemm diskriminazzjoni, ibbażata fuq l-effetti 
prattiċi ta’ dispożizzjoni ġenerali newtrali dwar pazjenti li jbatu minn diżabilità ta’ inqas minn 
65%, hija fittxet rimedju fil-livell nazjonali permezz tal-awtoritajiet kompetenti, inklużi l-
qrati. Infatti, il-liġi tal-Bulgarija tkopri firxa aktar wiesgħa ta’ raġunijiet għal diskriminazzjoni 
mil-liġi tal-Unjoni Ewropea. 

Mill-informazzjoni li għandha l-Kummissjoni, il-petizzjonanta ressqet ilment quddiem il-
KZD (il-Kummissjoni għall-Protezzjoni kontra d-Diskriminazzjoni), l-awtorità tal-ugwaljanza 
li għandha r-responsabilità li tikkumbatti d-diskriminazzjoni fil-Bulgarija1 li tista’ tivvaluta 
sitwazzjonijiet potenzjalment diskriminatorji. L-awtorità sabet diskriminazzjoni fid-
dispożizzjoni tal-NHIF li appella din id-deċiżjoni fil-Qorti kompetenti fil-Bulgarija.
Deċiżjoni dwar il-fajl ittieħdet fis-6 ta’ Marzu 2012 mill-Qorti Amministrattiva Bulgara ta’ 
Sofia, li kkonfermat id-deċiżjoni meħuda mill-Kummissjoni għall-Protezzjoni kontra d-
Diskriminazzjoni (KZD), billi sostniet li l-Fond Nazzjonali tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa 
(NHIF) wettaq diskriminazzjoni kontra pazjenti bi sklerożi multipla.

B’riżultat ta’ din is-sentenza, huwa l-kompitu tal-petizzjonanta li tiddeċiedi jekk tridx tfittex 
rimedju addizzjonali li jista’ jinkludi l-pagament tal-ammonti li għadhom ma tħallsux, 
b’segwitu għar-regoli ta’ proċedura tas-sistema legali tal-Bulgarija. Il-KZD u l-pazjenti tal-
assoċjazzjonijiet l-oħra li attwalment ukoll qed jittrattaw dawn it-tip ta’ kwistjonijiet jistgħu 
jkunu fl-aħjar pożizzjoni li jappoġġjaw lill-petizzjonanta bi kwalunkwe azzjoni oħra li trid 
tittieħed.

Konklużjonijiet

Skont l-informazzjoni pprovduta, m’hemmx possibbiltà li tiġi stabbilita rabta li tista’ tressaq 
din il-petizzjoni fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-liġi tal-UE. Id-Direttiva 2000/78/KE 2
tipprojbixxi fost l-oħrajn id-diskriminazzjoni bbażata fuq id-diżabilità, iżda din tapplika biss 
għall-impjieg, għaldaqstant ma tkunx applikabbli għal dan il-każ partikolari. B’mod ġenerali, 
is-sistemi nazzjonali tas-saħħa u tas-sigurtà soċjali jibqgħu l-kompetenza nazzjonali tal-Istati 
Membri. 

Ladarba l-liġi nazzjonali tkopri firxa aktar wiesgħa ta’ raġunijiet għal diskriminazzjoni mil-
liġi antidiskriminatorja tal-Unjoni Ewropea, huwa biss possibbli li ssir valutazzjoni ta’ jekk 
hemmx diskriminazzjoni fil-livell nazzjonali jew le, minħabba li hija ġiet indirizzata lill-
Awtorità tal-Ugwaljanza Bulgara u l-qrati nazzjonali. 

Fis-6 ta’ Marzu 2012, il-Qorti Amministrattiva Bulgara ta’ Sofia, ikkonfermat d-deċiżjoni 
meħuda mill-Kummissjoni għall-Protezzjoni kontra d-Diskriminazzjoni (KZD) li l-Fond 
Nazzjonali tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa (NHIF) wettaq diskriminazzjoni kontra pazjenti bi 
sklerożi multipla.  Il-Kummissjoni ħadet nota ta’ din is-sentenza.

                                               
1 KZD-Kummissjoni għall-Protezzjoni kontra d-Diskriminazzjoni : kzd@kzd.bg.
2 ĠU L 303/16, tat-2.12.2000.
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