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Om: Andragende 0865/2012 af Nadia Borisova, bulgarsk statsborger, om
handicappedes integration på arbejdsmarkedet i Bulgarien

1. Sammendrag

Andrageren lider af infantil cerebral parese og får permanent medicinsk behandling. Det 
bulgarske socialforsorgsagentur afholdt en udvælgelsesprøve om ansættelse af 
socialrådgivere. Selv om andrageren stod øverst på listen, meddelte agenturet hende, at man 
ikke kunne ansætte hende, da man ikke kunne skabe særlige arbejdsvilkår for hende. 
Andrageren udtrykker derfor sin skuffelse med hensyn til handicappedes muligheder på 
arbejdsmarkedet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5 november 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27 marts 2013

Andrageren klager over hendes personlige situation, efter at hun havde bestået en 
udvælgelsesprøve for offentlig ansættelse som socialarbejder i det bulgarske 
socialforsorgsagentur, hvorefter hun til sidst blev nægtet ansættelse. Andrageren stod øverst 
på listen af kandidater, efter at udvælgelsesprøven havde fundet sted.

Hun anmoder om en reel gennemførelse af antidiskrimineringslovgivningen i Bulgarien 
vedrørende adgang til beskæftigelse for personer med handicap.
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Kommissionens bemærkninger

"Kommissionens beføjelse til at gribe ind på vegne af enkeltpersoner er begrænset i medfør af 
EU-lovgivningens anvendelsesområde. Kommissionen kan kun gribe ind, hvis der er en 
forbindelse mellem den enkelte sag og EU-lovgivningen. På grundlag af de foreliggende 
oplysninger er det muligt at etablere en forbindelse, som kunne placere dette andragende 
inden for anvendelsesområdet for direktiv 2000/78/EF1 (direktivet om lighed i 
beskæftigelsen), som forbyder forskelsbehandling bl.a. på grundlag af handicap. Det finder 
anvendelse på beskæftigelse, så det kunne finde anvendelse på denne sag.

Iværksættelse af foranstaltninger, der tager hensyn til behovene hos personer med handicap på 
arbejdspladsen, spiller en vigtig rolle i bekæmpelsen af forskelsbehandling på grund af 
handicap.

Med forbehold af forpligtelsen til i rimeligt omfang at foretage tilpasninger af hensyn til 
personer med handicap kræver dette direktiv hverken ansættelse, forfremmelse, fortsat 
ansættelse eller uddannelse af en person, der ikke er kompetent, egnet og disponibel til at 
udføre de væsentlige funktioner i forbindelse med den pågældende stilling eller at følge en 
given uddannelse.

Nærmere bestemt fastlægger artikel 5 i direktivet vedrørende tilpasninger for personer med 
handicap følgende: 

Med henblik på at sikre, at princippet om ligebehandling af handicappede overholdes, 
foretages der tilpasninger i rimeligt omfang. Det betyder, at arbejdsgiveren skal træffe 
de foranstaltninger, der er hensigtsmæssige i betragtning af de konkrete behov, for at 
give en handicappet adgang til beskæftigelse, til at udøve den eller have fremgang i den 
eller for at give vedkommende adgang til uddannelse, medmindre arbejdsgiveren derved 
pålægges en uforholdsmæssig stor byrde. Hvis denne byrde i tilstrækkeligt omfang lettes 
gennem foranstaltninger, der er normale elementer i den pågældende medlemsstats 
handicappolitik, anses den ikke for at være uforholdsmæssig stor.

Generelt gennemfører den bulgarske ret korrekt direktiv 2000/78/EF og omfatter 
forskelsbehandling på grund af handicap gennem loven om beskyttelse mod 
forskelsbehandling af 2006 (PADA), som er blevet anvendt af domstolene..

Det bulgarske socialforsorgsagentur mener sandsynligvis, at beskæftigelsen af andrageren 
pålægger en uforholdsmæssig stor byrde på agenturet som arbejdsgiver. Selv om 
Kommissionen mangler kendskab til detaljerne i denne sag, ser det ud til, at den 
omstændighed, at andrageren bestod udvælgelsesprøven som den bedstplacerede person på 
listen af kandidater, viser, at selve udvælgelsesprøven ikke var baseret på diskriminerende 
generelle vilkår eller krav. Kommissionen griber normalt ikke ind i individuelle sager, da den 
ikke er i stand til at kunne overtage den detaljerede evaluering, som er nødvendig på grundlag 
af hver enkelt sag, f.eks. for at afgøre, om tilpasninger i rimeligt omfang udgør en 
uforholdsmæssig stor byrde for en arbejdsgiver. Hvis personer som f.eks. andrageren i 
sådanne situationer mener, at deres rettigheder er blevet krænket af en diskriminerende 
afgørelse, skal de indgive klage på nationalt plan via de kompetente myndigheder, herunder 
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domstolen. 

Ifølge andragerens oplysninger har hun endnu ikke indgivet en klage til KZD (Kommissionen 
for beskyttelse mod forskelsbehandling), det ligestillingsorgan, som er ansvarligt for at 
bekæmpe forskelsbehandling i Bulgarien1, som kan evaluere potentielle diskriminerende 
situationer..

KZD kunne have de bedste muligheder for at støtte andrageren med de indledende 
foranstaltninger, der skulle træffes. Dette organ ville også være den nyttigste institution, før 
der indgives klage mod det bulgarske socialforsorgsagenturs beslutning til den kompetente 
bulgarske domstol. Det er andragerens opgave at beslutte at indgive klage for KZD eller for 
en domstol, der er ansvarlig for gennemførelse af EU-retten, hvilket er den bulgarske 
dommer. 

Konklusion

Det er på baggrund af de fremlagte oplysninger ikke muligt at fastslå, om der er en 
forbindelse, således at andragendet hører ind under EU-lovgivningens anvendelsesområde. 
Direktiv 2000/78/EF2 forbyder forskelsbehandling bl.a. på grund af handicap og finder 
anvendelse på beskæftigelse og ville således finde anvendelse på den foreliggende sag. Dette 
direktiv er blevet gennemført korrekt i bulgarsk lovgivning.

Individuelle sager vedrørende forskelsbehandling bør behandles på nationalt plan i det 
bulgarske ligestillingsorgan og/eller ved de kompetente bulgarske domstole. 

Hvis yderligere oplysninger i forbindelse med dette andragende afslører generelle mangler 
vedrørende gennemførelsen af direktiv 2000/78/EF med hensyn til personer med handicap ud 
over en enkelt sag, vil den anmode om oplysninger fra de bulgarske myndigheder.
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