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Temats: Lūgumraksts Nr. 0865/2012, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgā Nadia 
Borisova, par invalīdu integrāciju darba tirgū Bulgārijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējai ir bērnu cerebrālā paralīze, un viņai ir nepieciešama pastāvīga 
medicīniskā aprūpe. Bulgārijas Sociālās labklājības aģentūra organizēja konkursu, lai 
pieņemtu darbā sociālos darbiniekus. Kaut gan lūgumraksta iesniedzēja ir bijusi saraksta 
augšgalā, viņu informēja, ka aģentūra nevar pieņemt viņu darbā, jo tā nevarēs nodrošināt viņai 
īpašus darba apstākļus. Lūgumraksta iesniedzēja izsaka savu vilšanos par invalīdu 
perspektīvām darba tirgū.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 5. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. martā

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par savu personīgo situāciju — pēc veiksmīgi izturēta 
konkursa par sociālās darbinieces amatu publiskajā sektorā Bulgārijas Sociālās labklājības 
aģentūrā viņai šis darbs atteikts. Pēc konkursa lūgumraksta iesniedzēja bija pirmajā vietā 
veiksmīgo kandidātu sarakstā.

Viņa lūdz, lai Bulgārijā efektīvi tiktu īstenoti tiesību akti, kas nepieļauj diskrimināciju 
attiecībā uz invalīdu piekļuvi nodarbinātībai.



PE508.114v01-00 2/3 CM\931997LV.doc

LV

Komisijas apsvērumi

Komisijas kompetenci iejaukties indivīdu vārdā ierobežo ES tiesību aktu piemērošanas 
joma. Lai Komisija varētu iejaukties, ir jābūt saiknei starp konkrēto gadījumu un ES tiesību 
aktiem. Pamatojoties uz sniegto informāciju, ir iespējams izveidot saikni, kas ļaus iekļaut šo 
lūgumrakstu Direktīvas 2000/78/EK1 (Direktīva par vienlīdzīgu attieksmi pret 
nodarbinātību) piemērošanas jomā, ar ko aizliedz diskrimināciju, cita starpā, diskrimināciju, 
kas pamatojas uz invaliditāti. Tā attiecas uz nodarbinātību, tādējādi tā būs piemērojama šim 
konkrētajam gadījumam. Saskaņā ar šo direktīvu tādu pasākumu nodrošināšanai, kuru 
mērķis ir ievērot invalīdu vajadzības darba vietā, ir liela nozīme, apkarojot diskrimināciju 
invaliditātes dēļ.

Ir jāņem vērā, ka šī direktīva neparedz pieņemt darbā, paaugstināt amatā, saglabāt darbā vai 
apmācīt personu, kas nav kompetenta, nespēj un nevar izpildīt galvenos attiecīgā amata 
uzdevumus vai attiecīgi izglītoties, neierobežojot pienākumu saprātīgi nodrošināt 
invalīdiem darba vietu.

Konkrēti, par saprātīgu darba vietu nodrošināšanu invalīdiem direktīvas 5. pantā ir teikts:

„Lai garantētu vienlīdzīgas attieksmes principa ievērošanu pret invalīdiem, nodrošina 
saprātīgu darba vietas izveidošanu. Tas nozīmē, ka darba devēji, ja tas vajadzīgs konkrētā 
gadījumā, veic atbilstīgus pasākumus, lai invalīds varētu dabūt darbu, strādāt vai tikt 
paaugstināts amatā, vai iegūt profesionālo izglītību, ja vien šādi pasākumi neuzliek 
neproporcionālu slogu darba devējam. Šis slogs nav neproporcionāls, ja to pietiekami 
izlīdzina ar pasākumiem, kas pastāv attiecīgās dalībvalsts invaliditātes politikā.”

Kopumā Bulgārijas tiesību aktos Direktīva 2000/78/EK ir transponēta pareizi un uz 
diskrimināciju invaliditātes dēļ attiecina 2006. gada Likumu par aizsardzību pret 
diskrimināciju (PADA), kas jāievēro tiesām.

Bulgārijas Sociālās labklājības aģentūra, iespējams, uzskata, ka lūgumraksta iesniedzējas 
nodarbināšana uzliek neproporcionālu slogu aģentūrai kā darba devējai. Lai gan Komisijai 
nav sīkāku ziņu par šo gadījumu, fakts, ka lūgumraksta iesniedzēja izturēja konkursu kā 
labākā veiksmīgo kandidātu sarakstā, norāda, ka pats konkurss nebija pamatots uz 
diskriminējošiem vispārīgiem nosacījumiem un prasībām. Komisija parasti neiejaucas 
individuālos gadījumos, jo tai nav iespējams sniegt sīki izvērstu novērtējumu, kas ir vajadzīgs 
katrā individuālā gadījumā, piemēram, lai noteiktu, vai saprātīga nodarbināšana uzliek 
nesamērīgu slogu darba devējam. Ja tādas personas kā lūgumraksta iesniedzēja šādās 
situācijās uzskata, ka viņu tiesības ir pārkāptas diskriminējoša lēmuma dēļ, tām jāmeklē 
tiesiska aizsardzība kompetentās iestādēs valsts līmenī, tostarp tiesās.
Ciktāl Komisijai ir zināms, lūgumraksta iesniedzēja iesniedza sūdzību KZD (Komisija 
aizsardzībai pret diskrimināciju), līdztiesības atbalsta iestādei, kas atbild par diskriminācijas 
apkarošanu Bulgārijā2 un var izvērtēt iespējamas diskriminējošas situācijas. KZD varētu būt 
vispiemērotākā iestāde lūgumraksta iesniedzējas atbalstam sākuma stadijā. Šī iestāde būtu arī 

                                               
1 OV L 303, 2.12.2000., 16. lpp. 
2 KZD — Komisija aizsardzībai pret diskrimināciju. 35, Dragan Tzankov Boulevard — SOFIA 1125 Bulgaria —
tālr.: (02)807 30 30 — fakss: (02)870 64 46 — kzd@kzd.bg
www.kzd-nondiscrimination.com 
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vislietderīgākā pirms apelācijas iesniegšanas par Bulgārijas Sociālās labklājības aģentūras 
lēmumu kompetentajai Bulgārijas tiesai. Lūgumraksta iesniedzējai pašai jāizlemj, vai vērsties 
pēc tiesiskās aizsardzības KZD vai pie parasta tiesneša, kas atbild par ES tiesību aktu 
piemērošanu un ir Bulgārijas valsts tiesnesis.

Secinājums

Pamatojoties uz sniegto informāciju, ir iespējams izveidot saikni, kas ļautu attiecināt šo 
lūgumrakstu uz ES tiesību aktu piemērošanas jomu. Direktīva 2000/78/EK1 aizliedz 
diskrimināciju, cita starpā, pamatojoties uz invaliditāti, un attiecas uz nodarbinātību, tādēļ tā 
būtu piemērojama šajā konkrētajā gadījumā. Šī direktīva ir pareizi transponēta Bulgārijas 
tiesību aktos.

Individuāli diskriminācijas gadījumi ir jārisina valsts līmenī, iesaistot Bulgārijas līdztiesības 
atbalsta iestādi un/vai valsts kompetentās tiesas.
Ja turpmākā informācijas apmaiņā attiecībā uz šo lūgumrakstu tiks atklāti vispārēji trūkumi 
Direktīvas 2000/78/EK īstenošanā attiecībā uz invalīdiem vairāk nekā vienā individuālā 
gadījumā, Komisija pieprasīs informāciju no Bulgārijas varas iestādēm.
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