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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0739/2011, którą złożyła Desislava Rayanova (Bułgaria) w sprawie 
terapii interferonem u pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane 
w Bułgarii

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję sprzeciwia się restrykcyjnym kryteriom stosowanym przez bułgarską 
opiekę zdrowotną w przypadku terapii interferonem u pacjentów chorych na stwardnienie 
rozsiane. Składająca petycję wskazuje, że na terapię kwalifikują się tylko pacjenci ze 
stopniem niepełnosprawności wynoszącym 65%, co w jej przekonaniu oznacza 
dyskryminację. W związku z tym zwraca się ona do Parlamentu Europejskiego 
o dopilnowanie, by w Bułgarii zapewniano skuteczne leczenie wszystkim pacjentom 
cierpiącym na stwardnienie rozsiane.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 4 listopada 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 kwietnia 2012 r.

Kompetencja Komisji do interweniowania w imieniu indywidualnych osób jest ograniczona 
do zakresu stosowania prawa UE. Aby Komisja mogła podjąć interwencję, musi istnieć 
powiązanie między konkretną sprawą a prawem UE. Na podstawie przedstawionych 
informacji nie jest możliwe ustalenie żadnego powiązania, zgodnie z którym przedmiotowa 
petycja wchodziłaby w zakres stosowania prawa UE. W dyrektywie 2000/78/WE1 zakazuje 

                                               
1 Dz.U. L 303/16 z 2.12.2000.
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się dyskryminacji m.in. ze względu na niepełnosprawność, jednak odnosi się to jedynie do 
kwestii związanych z zatrudnieniem, więc dyrektywa ta nie ma zastosowania w tej konkretnej 
sprawie. Ogólnie krajowe systemy zdrowotne i systemy zabezpieczenia społecznego 
pozostają w kompetencji państw członkowskich.

Jako że składająca petycję uważa, że jej prawa i prawa pacjentów chorych na stwardnienie 
rozsiane zostały w Bułgarii złamane lub że ma miejsce dyskryminacja ze względu na 
praktyczne skutki neutralnych ogólnych przepisów odnoszących się do pacjentów dotkniętych 
niepełnosprawnością w stopniu wynoszącym poniżej 65%, składająca petycję dochodziła 
swoich praw na szczeblu krajowym, zwracając się do właściwych władz, łącznie z sądami. W 
bułgarskim prawie faktycznie uwzględniono szerszy zakres podstaw dyskryminacji niż w 
prawie Unii Europejskiej.

Według wiedzy Komisji składająca petycję złożyła skargę do KZD (Komisji ds. ochrony 
przed dyskryminacją), organu ds. równości odpowiadającego za walkę z dyskryminacją w 
Bułgarii1, która ma możliwość oceny potencjalnie dyskryminacyjnych sytuacji. Organ ten 
uznał za dyskryminacyjny przepis Krajowego funduszu ubezpieczeń zdrowotnych (NHIF), 
który odwołał się od tej decyzji we właściwym bułgarskim sądzie.

Decyzję w tej sprawie w dniu 6 marca 2012 r. podjął sąd administracyjny w Sofii, który 
potwierdził decyzję podjętą przez Komisję ds. ochrony przed dyskryminacją (KZD) i orzekł, 
że Krajowy fundusz ubezpieczeń zdrowotnych (NHIF) dopuścił się dyskryminacji pacjentów 
cierpiących na stwardnienie rozsiane.

Po tym orzeczeniu składająca petycję może zdecydować się na dalsze dochodzenie 
zadośćuczynienia, które może polegać na wypłacie zaległych kwot w oparciu o przepisy 
proceduralne bułgarskiego systemu prawnego. KZD i inne stowarzyszenia pacjentów, które 
zajmują się obecnie tego typu sprawami, mogą być najbardziej odpowiednimi podmiotami 
będącymi w stanie zapewnić składającej petycję pomoc w podejmowaniu jakichkolwiek 
dalszych działań.

Wnioski

Na podstawie przedstawionych informacji nie jest możliwe ustalenie żadnego powiązania, 
zgodnie z którym przedmiotowa petycja wchodziłaby w zakres stosowania prawa UE. W 
dyrektywie 2000/78/WE2 zakazuje się dyskryminacji m.in. ze względu na niepełnosprawność, 
jednak odnosi się to jedynie do kwestii związanych z zatrudnieniem, więc dyrektywa ta nie 
ma zastosowania w tej konkretnej sprawie. Ogólnie krajowe systemy zdrowotne i systemy 
zabezpieczenia społecznego pozostają w kompetencji państw członkowskich.

Z uwagi na to, że w prawie krajowym ujęto szerszy zakres podstaw dyskryminacji niż w 
prawie Unii Europejskiej przeciwdziałającym dyskryminacji, możliwe jest jedynie 
stwierdzenie, czy doszło do dyskryminacji na szczeblu krajowym, jako że zwrócono się w tej 
sprawie do bułgarskiego organu ds. równości i sądów krajowych.

                                               
1 KZD – Komisja ds. ochrony przed dyskryminacją: kzd@kzd.bg.
2 Dz.U. L 303/16 z 2.12.2000.
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W dniu 6 marca 2012 r. sąd administracyjny w Sofii potwierdził decyzję podjętą przez 
Komisję ds. ochrony przed dyskryminacją (KZD) i orzekł, że Krajowy fundusz ubezpieczeń 
zdrowotnych (NHIF) dopuścił się dyskryminacji pacjentów cierpiących na stwardnienie 
rozsiane. Orzeczenie to Komisja przyjęła do wiadomości.


