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Ref.: Petiția nr. 0739/2011, adresată de Desislava Rayanova, de cetățenie bulgară, 
privind tratamentul cu interferon aplicat în Bulgaria bolnavilor care suferă de 
scleroză multiplă

1. Rezumatul petiției

Petiționara constată criteriile restrictive în funcție de care autoritățile bulgare din domeniul 
sănătății obișnuiesc să aplice tratamentul cu interferon pacienților care suferă de scleroză 
multiplă. Petiționara subliniază că, în cazul ei, gradul de handicap este de 65 % și, de aceea, 
aceasta consideră că este vorba despre discriminare. Prin urmare, petiționara solicită 
Parlamentului European să asigure un tratament medical eficient în cazul tuturor pacienților 
care suferă de scleroză, în Bulgaria.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 4 noiembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 aprilie 2012

Competența Comisiei de a interveni în numele persoanelor fizice este limitată prin domeniul 
de aplicare a dreptului UE. Pentru ca Comisia să poată interveni, trebuie să existe o legătură 
între cazul particular și dreptul UE. Pe baza informațiilor furnizate, nu există posibilitatea de a 
stabili o legătură care ar putea face ca această directivă să intre în domeniul de aplicare a 
dreptului UE. Directiva 2000/78/CE1 interzice, printre altele, discriminarea pe motiv de 
handicap, dar se aplică doar în domeniul ocupării forței de muncă, astfel încât nu s-ar aplica 
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acestui caz particular. În general, sistemele naționale de sănătate și sistemele de securitate
socială rămân o competență națională a statelor membre. 

Întrucât petiționara consideră că drepturile acesteia și drepturile pacienților care suferă de 
scleroză multiplă au fost încălcate în Bulgaria sau că există o discriminare, pe baza efectelor 
practice ale unei dispoziții generale neutre referitoare la pacienții care suferă de un handicap 
cu un grad mai mic de 65 %, a formulat căi de atac la nivel național prin intermediul 
autorităților competente, inclusiv al instanțelor judecătorești. De fapt, legislația bulgară 
cuprinde o gamă mai largă de motive de discriminare decât legislația Uniunii Europene. 

Din cunoștințele Comisiei, petiționara a depus o reclamație la KZD (Comisia pentru protecția 
împotriva discriminării), instituția competentă responsabilă de combaterea discriminării în 
Bulgaria1 care poate evalua potențialele situații discriminatorii. Această instituție a constatat 
o discriminare în legătură cu ordinul NHIF, care a contestat această decizie la instanța 
judecătorească competentă din Bulgaria.

La 6 martie 2012, Tribunalul Administrativ bulgar din Sofia a adoptat o decizie cu privire la 
acest dosar, confirmând decizia adoptată de Comisia pentru protecția împotriva discriminării 
(KZD) și considerând că Fondul Național de Asigurări de Sănătate (NHIF) a comis o 
discriminare împotriva pacienților care suferă de scleroză multiplă.

Ca urmare a pronunțării acestei hotărâri, petiționarul urmează să decidă dacă va formula căi 
de atac suplimentare care ar putea include plata sumelor întârziate, în conformitate cu normele 
de procedură ale sistemului juridic bulgar. De asemenea, KZD și alte asociații ale pacienților 
care se confruntă în prezent cu acest tip de probleme ar putea fi în cea mai bună poziție pentru 
a o sprijini pe petiționară cu orice măsură suplimentară care urmează a fi adoptată.

Concluzii

Pe baza informațiilor furnizate, nu există posibilitatea de a stabili nicio legătură care ar putea 
face ca această directivă să intre în sfera de aplicare a dreptului UE. Directiva 2000/78/CE2
interzice, printre altele, discriminarea pe motiv de handicap, dar se aplică doar în domeniul 
ocupării forței de muncă, astfel încât nu s-ar aplica acestui caz particular. În general, sistemele 
naționale de sănătate și sistemele de securitate socială rămân o competență națională a statelor 
membre. 

Întrucât legislația națională cuprinde o gamă mai largă de motive de discriminare decât 
legislația Uniunii Europene împotriva discriminării este posibil doar să se evalueze dacă 
există sau nu o discriminare la nivel național, astfel cum a fost aceasta abordată de instituția 
bulgară competentă și de instanța națională. 

La 6 martie 2012, Tribunalul Administrativ bulgar din Sofia a confirmat decizia adoptată de 
Comisia pentru protecția împotriva discriminării (KZD), constatând faptul că Fondul Național
de Asigurări de Sănătate (NHIF) a comis o discriminare împotriva pacienților care suferă de 
scleroză multiplă. Comisia a luat act de această hotărâre.
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