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Tema: Peticija Nr. 0865/2012 dėl neįgalių asmenų integravimo į darbo rinką 
Bulgarijoje, kurią pateikė Bulgarijos pilietė Nadia Borisova

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja nuo kūdikystės serga cerebriniu paralyžiumi ir jai reikalinga nuolatinė 
medicininė priežiūra. Bulgarijos Socialinės paramos agentūra surengė socialinių darbuotojų 
įdarbinimo konkursą. Nors peticijos pateikėja buvo pirma sąraše, jai buvo pranešta, kad 
agentūra negali jos įdarbinti, nes negali sudaryti jai specialių darbo sąlygų. Taigi peticijos 
pateikėja reiškia nusivylimą dėl neįgalių asmenų perspektyvų darbo rinkoje.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. lapkričio 5 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. kovo 27 d.

„Peticijos pateikėja skundžiasi dėl savo padėties: nors ji sėkmingai išlaikė Bulgarijos 
Socialinės paramos agentūros surengtą viešojo socialinių darbuotojų įdarbinimo konkursą, ją 
įdarbinti galiausiai buvo atsisakyta. Po konkurso peticijos pateikėja buvo pirma kandidatų 
sąraše.

Ji prašo užtikrinti, kad prieš diskriminaciją nukreipti teisės aktai dėl neįgalių asmenų 
užimtumo galimybių Bulgarijoje būtų veiksmingai įgyvendinti.
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Komisijos pastabos

Komisijos įgaliojimus imtis veiksmų asmenų vardu riboja ES teisės taikymo sritis. Kad 
Komisija galėtų imtis veiksmų, konkretus atvejis turi būti tiesiogiai susijęs su ES teise. Pagal 
pateiktą informaciją įmanoma nustatyti ryšį, dėl kurio šiai peticijai būtų taikoma 
Direktyva 2000/78/EB1 (Lygių užimtumo galimybių direktyva), pagal kurią draudžiama 
diskriminacija, inter alia, dėl negalios. Direktyva taikoma užimtumo srityje, taigi šiam 
konkrečiam atvejui ji taip pat būtų taikoma.

Pagal šią direktyvą priemonių, skirtų neįgalių asmenų poreikiams patenkinti darbo vietoje, 
priėmimas yra svarbus kovojant su diskriminacija dėl negalios.

Taip pat svarbu atsižvelgti į tai, jog, nepažeidžiant įsipareigojimo tinkamai pasirūpinti 
neįgaliais asmenimis, šioje direktyvoje nereikalaujama įdarbinti, paaukštinti, palikti darbo 
vietoje ar mokyti asmenį, kuris yra nekompetentingas, nesugeba ar negali vykdyti 
būtiniausių konkrečių pareigų funkcijų ar dalyvauti atitinkamame mokyme.

Konkrečiau kalbant, šios direktyvos 5 straipsnyje „Neįgaliesiems tinkamos patalpos“ 
teigiama:

Siekiant garantuoti, kad neįgaliųjų atžvilgiu būtų laikomasi vienodo požiūrio principo, 
jiems įrengiamos tinkamos patalpos. Tai reiškia, kad prireikus konkrečiu atveju 
darbdaviai imasi tinkamų priemonių, kad neįgaliajam būtų sudarytos sąlygos gauti 
darbą, dirbti, kilti tarnyboje arba mokytis, nebent dėl tokių priemonių būtų 
neproporcingai apsunkinamos darbdavio pareigos. Pareigos nėra neproporcingai 
apsunkinamos, jei jam pakankamai atlyginama konkrečios valstybės narės neįgalumo 
politikos srityje numatytomis priemonėmis.

Apskritai Direktyva 2000/78/EB yra tinkamai perkelta į Bulgarijos nacionalinę teisę; į 
2006 m. Apsaugos nuo diskriminacijos aktą įtrauktos nuostatos dėl diskriminacijos dėl 
negalios, kurį turi taikyti teismai.

Bulgarijos Socialinės paramos agentūra tikriausiai mano, kad įdarbinus peticijos pateikėją bus 
neproporcingai apsunkinamos agentūros kaip darbdavio pareigos. Nors Komisija neturi 
pakankamai išsamios su šiuo atveju susijusios informacijos, tai, kad peticijos pateikėja 
laimėjo konkursą ir užėmė geriausią vietą kandidatų sąraše, turbūt rodo, pačiam konkursui 
taikytos bendrosios sąlygos ar reikalavimai nebuvo diskriminaciniai. Paprastai atskirais 
atvejais Komisija nesiima veiksmų, nes ji negali atlikti išsamaus kiekvieno atskiro atvejo 
vertinimo, kuris yra būtinas, pvz., siekiant nustatyti, ar tinkamų patalpų įrengimas 
neproporcingai apsunkina darbdavio pareigas. Jei tokiais atvejais asmenys (šiuo atveju 
peticijos pateikėja) mano, kad jų teisės yra pažeistos taikant diskriminacinį sprendimą, jie turi 
siekti žalos atlyginimo kreipdamiesi į kompetentingas nacionalinio lygmens institucijas, 
įskaitant teismus.
Remiantis peticijos pateikėjos pateikta informacija, ji dar nepateikė skundo KZD (Apsaugos 
nuo diskriminacijos komisijai), lygybę užtikrinančiai institucijai, atsakingai už kovą su 
diskriminacija Bulgarijoje2, kuri gali įvertinti galimus diskriminavimo atvejus.

                                               
1

OL L 303, 2000 12 2, p. 16.
2

KZD – Apsaugos nuo diskriminacijos komisija 35, Dragan Tzankov Boulevard – SOFIA 1125 Bulgaria –
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KZD galėtų geriausiai padėti peticijos pateikėjai imdamasi kokių nors pradinių veiksmų. Į šią 
instituciją taip pat būtų naudingiausia kreiptis prieš perduodant Bulgarijos Socialinės paramos 
agentūros sprendimą nagrinėti kompetentingam Bulgarijos teismui. Būtent peticijos pateikėja 
turi nuspręsti, kur kreiptis dėl žalos atlyginimo – į KZD ar į už ES teisės aktų taikymą 
atsakingą teisėją, kuris yra nacionalinio Bulgarijos teismo teisėjas.

Išvada

Pagal pateiktą informaciją įmanoma nustatyti ryšį, dėl kurio šiai peticijai būtų taikoma ES 
teisė. Pagal Direktyvą 2000/78/EB1 draudžiama diskriminacija, inter alia, dėl negalios, ji 
taikoma užimtumo srityje, taigi šiam konkrečiam atvejui ji taip pat būtų taikoma. Ši direktyva 
yra tinkamai perkelta į Bulgarijos nacionalinę teisę.

Atskiri diskriminacijos atvejai turėtų būti sprendžiami nacionaliniu lygmeniu kreipiantis į 
Bulgarijos lygybę užtikrinančią instituciją ir (arba) kompetentingus nacionalinius teismus.
Jei toliau keičiantis su šia peticija susijusia informacija paaiškės bendrų su 
Direktyvos 2000/78/EB įgyvendinimu susijusių trūkumų, dėl kurių nukenčia neįgalieji ne su 
kokiu nors konkrečiu atveju susijusiomis aplinkybėmis, Komisija prašys Bulgarijos valdžios 
institucijų suteikti informacijos.“

                                                                                                                                                  
tel. (02)807 30 30, faks. (02)870 64 46, el. p. kzd@kzd.bg
www.kzd-nondiscrimination.com.

1 OL L 303, 2000 12 2, p. 16.


