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Betreft: Verzoekschrift 0739/2011, ingediend door Desislava Rayanova (Bulgaarse 
nationaliteit), over behandeling met interferon voor MS-patiënten in 
Bulgarije

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Rekwestrant maakt bezwaar tegen de restrictieve criteria van de Bulgaarse 
gezondheidsautoriteiten bij toekenning van een behandeling met interferon voor MS-
patiënten. Rekwestrant wijst erop dat alleen personen die voor minimaal 65 % gehandicapt 
zijn hiervoor in aanmerking komen, wat zij als discriminatie beschouwt. Zij verzoekt het 
Europees Parlement derhalve om een effectieve medische behandeling te waarborgen voor 
alle MS-patiënten in Bulgarije.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 4 november 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 april 2012

De bevoegdheid van de Commissie om tussenbeide te komen in naam van individuen wordt 
beperkt door de werkingssfeer van de EU-wetgeving. Voordat de Commissie tussenbeide kan 
komen, moet er een verband zijn tussen het specifieke geval en de EU-wetgeving. Afgaande 
op de gegeven informatie, kan er geen verband worden aangetoond dat dit verzoekschrift 
binnen de werkingssfeer van de EU-wetgeving zou brengen. Richtlijn 2000/78/EG1 verbiedt 
discriminatie onder andere op grond van handicap, maar is enkel van toepassing op 
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tewerkstelling, en is dus niet van toepassing op dit specifieke geval. In het algemeen blijven 
nationale voorzieningen voor gezondheid en sociale zekerheid een nationale bevoegdheid 
voor de lidstaten.

Gezien de rekwestrant geloofde dat haar rechten en de rechten van MS-patiënten geschonden 
werden in Bulgarije of dat er sprake is van discriminatie, gebaseerd op de praktische 
uitwerking van een neutrale, algemene voorziening voor patiënten met een handicap van 
minder dan 65%, ging ze verhaal vragen op nationaal niveau bij de bevoegde autoriteiten, 
onder andere het gerecht. In feite dekt de Bulgaarse wet een breder scala van gronden voor 
discriminatie dan de wetgeving van de Europese Unie.

Volgens de Commissie heeft de rekwestrant een klacht ingediend bij de KZD (Commissie 
voor bescherming tegen discriminatie), het gelijkheidsorgaan bevoegd met de bestrijding van 
discriminatie in Bulgarije1 dat mogelijke discriminerende situaties kan beoordelen. Dit orgaan 
oordeelde dat er sprake was van discriminatie in deze voorziening van het NHIF, dat in 
beroep is gegaan tegen deze uitspraak bij de bevoegde Bulgaarse rechtbank.

Een uitspraak in de zaak is genomen op 6 maart 2012 door de Bulgaarse administratieve 
rechtbank in Sofia, waarin de beslissing genomen door de Commissie voor bescherming tegen 
discriminatie (KZD) werd bevestigd, wat vaststelt dat het Nationale Fonds voor 
Ziekteverzekering (NHIF) gediscrimineerd heeft tegen MS-patiënten.

Als gevolg van deze uitspraak is het aan de rekwestrant om te beslissen om bijkomend verhaal 
te halen, waaronder betaling van verschuldigde bedragen, volgens de procedureregels van het 
Bulgaarse wetstelsel. De KZD en andere patiëntenorganisaties die momenteel ook getroffen 
worden door dergelijke zaken, zijn waarschijnlijk het best in staat om de rekwestrant 
ondersteuning te bieden bij het ondernemen van verdere acties.

Conclusies

Afgaande op de gegeven informatie, kan er geen verband worden aangetoond dat dit 
verzoekschrift binnen de werkingssfeer van de EU-wetgeving zou brengen. Richtlijn 
2000/78/EG2 verbiedt discriminatie onder andere op grond van handicap, maar is enkel van 
toepassing op tewerkstelling, en is dus niet van toepassing op dit specifieke geval. In het 
algemeen blijven nationale voorzieningen voor gezondheid en sociale zekerheid een nationale 
bevoegdheid voor de lidstaten.

Gezien de nationale wetgeving een breder scala van gronden voor discriminatie dekt dan de 
anti-discriminatiewetgeving van de Europese Unie, is het alleen mogelijk om vast te stellen of 
er al dan niet sprake is van discriminatie op nationaal niveau, daar het reeds behandeld werd 
door het Bulgaarse gelijkheidsorgaan en de nationale rechtbanken.

Op 6 maart 2012 heeft de Bulgaarse administratieve rechtbank in Sofia de uitspraak genomen 
door de Commissie voor bescherming tegen discriminatie (KZD) dat het Nationaal 
Ziekteverzekeringsfonds (NHIF) gediscrimineerd heeft tegen MS-patiënten bevestigd.  De 
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Commissie heeft nota genomen van de uitspraak.


