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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója csecsemőkori agyi bénulásban szenved, és állandó orvosi ellátásra 
szorul. A Bolgár Szociális Jóléti Ügynökség versenyvizsgát rendezett szociális munkások 
felvételére. Bár a petíció benyújtója került a lista élére, úgy tájékoztatták, hogy az ügynökség 
nem tudja foglalkoztatni, mert nem tudnak speciális munkakörülményeket kialakítani a 
számára. A petíció benyújtója kifejezi a fogyatékossággal élők munkaerő-piaci kilátásai miatt 
érzett csalódottságát.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. november 5. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. március 27.

„A petíció benyújtója a személyes helyzete miatt tesz panaszt, miután sikeresen teljesítette a 
szociális munkásoknak a Bolgár Szociális Jóléti Ügynökségnél való foglalkoztatására 
rendezett versenyvizsgát, és miután visszautasították a foglalkoztatását. A versenyvizsga után 
a petíció benyújtója került a sikeres jelöltek listájának élére.

Azt kérelmezi, hogy hatékonyan hajtsák végre a fogyatékossággal élő személyek 
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foglalkoztatáshoz való hozzáférésére vonatkozó Bulgáriában érvényes, a hátrányos 
megkülönböztetést tiltó jogszabályokat.  

A Bizottság észrevételei

Az uniós jog hatálya meghatározza azt a keretet, amelyen belül a Bizottság a 
magánszemélyek érdekében felléphet. A Bizottság fellépéséhez kapcsolatnak kell fennállnia 
az adott eset és az uniós jog között. A rendelkezésre álló információk alapján megállapítható 
olyan kapcsolat, amelynek alapján a petíció tárgya a 2000/78/EK irányelv1 (a foglalkoztatás 
és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmódról szóló irányelv) hatálya alá tartozik, 
amely tiltja – többek között – a fogyatékosságon alapuló hátrányos megkülönböztetést. Mivel 
az irányelv a foglalkoztatás területére alkalmazandó, a szóban forgó esetre is vonatkozik.  

Az irányelv szerint a fogyatékos személyek szükségleteinek kielégítését célzó 
rendelkezések fontos szerepet játszanak a fogyatékosság alapján történő hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelemben.

Azt is figyelembe kell venni, hogy ez az irányelv nem kívánja meg olyan személy 
felvételét, előléptetését, továbbfoglalkoztatását vagy képzését, aki nem alkalmas, nem 
képes vagy nem vehető igénybe az adott állás alapvető feladatainak ellátására vagy a 
megfelelő képzés elvégzésére, a fogyatékos személyek érdekében hozott megfelelő 
intézkedések megtételére vonatkozó kötelezettség sérelme nélkül.

Pontosabban, az irányelvnek a fogyatékos személyek igényeihez való ésszerű 
alkalmazkodásról szóló 5. cikke kimondja: 

Az egyenlő bánásmód elvének a fogyatékos személyekkel kapcsolatban történő 
végrehajtása céljából ésszerű intézkedéseket kell bevezetni. Ez azt jelenti, hogy a 
munkaadóknak meg kell tenniük a megfelelő és az adott esetben szükséges intézkedéseket, 
hogy a fogyatékos személy számára lehetővé váljon a munkához jutás, a munkában való 
részvétel, az előmenetel, az át- vagy továbbképzés, kivéve, ha az ilyen intézkedés 
aránytalanul nagy terhet ró a munkaadóra. Ezt a terhet nem lehet aránytalanul nagynak 
tekinteni, amennyiben az adott tagállam fogyatékügyi politikájának intézkedései ezt 
kielégítően ellensúlyozzák.

Általánosságban elmondható, hogy a bolgár jog megfelelően ülteti át a 2000/78/EK 
irányelvet, és lefedi a fogyatékosság alapján történő hátrányos megkülönböztetést a hátrányos 
megkülönböztetés elleni védelemről szóló 2006-os törvénnyel (PADA), amelyet a 
bíróságoknak is alkalmazniuk kell. 

A Bolgár Szociális Jóléti Ügynökség valószínűleg úgy véli, hogy a petíció benyújtójának 
foglalkoztatása aránytalanul nagy terhet ró az Ügynökségre mint munkaadóra. Bár a Bizottság 
nem ismeri az eset részleteit, mivel a petíció benyújtója a versenyvizsgát a sikeres jelöltek 
listájának élén teljesítette, úgy tűnik, hogy a versenyvizsga általános feltételei vagy 
követelményei nem voltak megkülönböztető jellegűek. A Bizottság általában nem avatkozik 
be egyedi eseteknél, mivel nincs abban a helyzetben, hogy minden egyes esetnél elvégezze 
például az annak eldöntéséhez szükséges részletes értékelést, hogy az ésszerű intézkedések 
aránytalanul nagy terhet rónak-e a munkaadóra. Amennyiben a petíció benyújtójához hasonló 

                                               
1 HL L 303/16., 2000.12.2. 
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személyek úgy vélik ilyen helyzetekben, hogy egy megkülönböztető jellegű döntés miatt 
sérültek a jogaik, nemzeti szinten, az illetékes hatóságokon, például a bíróságokon keresztül 
kell jogorvoslatért folyamodniuk. 
A petíció benyújtója által közölt információk alapján a petíció benyújtója még nem nyújtott be 
panaszt a KZD-hez (a hátrányos megkülönböztetés elleni védelem bizottsága), a Bulgáriában 
a hátrányos megkülönböztetéssel szembeni küzdelemmel megbízott esélyegyenlőségi 
szervhez1, amely megvizsgálhatja az esetleges hátrányos megkülönböztetést képező 
helyzeteket.
A KZD tudná leginkább támogatni a petíció benyújtóját a kezdeti lépések megtétele során. Ez 
a testület lenne egyben a leghasznosabb intézmény, mielőtt a Bolgár Szociális Jóléti 
Ügynökség döntésének ügyét a bolgár bíróság elé viszik. A petíció benyújtójának döntése, 
hogy a KZD-nél vagy az uniós jog alkalmazásáért felelős bíróságnál, azaz a bolgár nemzeti 
bíróságnál keres jogorvoslatot. 

Következtetés

A rendelkezésre álló információk alapján megállapítható olyan kapcsolat, amelynek alapján a 
petíció tárgya az uniós jog hatálya alá tartozik. A 2000/78/EK irányelv2 tiltja többek között a 
fogyatékosságon alapuló megkülönböztetést, emellett a foglalkoztatás területére 
alkalmazandó, így a szóban forgó konkrét esetre is. Az irányelvet megfelelően átültették a 
bolgár jogba.

A hátrányos megkülönböztetés egyedi eseteivel nemzeti szinten kell foglalkozni, a bolgár 
esélyegyenlőségi szervhez és/vagy a nemzeti illetékes bíróságokhoz fordulva. 
Amennyiben az e petícióval kapcsolatos további információcsere során általános 
hiányosságokra derül fény a 2000/78/EK irányelvnek a fogyatékossággal élő személyekkel 
kapcsolatos, egyetlen egyedi eset körülményein túlmutató végrehajtásának vonatkozásában, a 
Bizottság tájékoztatást fog kérni a bolgár hatóságoktól.”

                                               
1 KZD – a hátrányos megkülönböztetés elleni védelem bizottsága: 35, Dragan Tzankov Boulevard – SOFIA 
1125 Bulgaria – telf. (02)807 30 30 –fax (02)870 64 46 - kzd@kzd.bg
www.kzd-nondiscrimination.com 

2 HL L 303/16., 2000.12.2. 


