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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref: Petiția nr. 0865/2012, adresată de Nadia Borisova, de cetățenie bulgară, 
privind integrarea persoanelor cu handicap pe piața muncii din Bulgaria

1. Rezumatul petiției

Petiționara suferă de paralizie cerebrală infantilă și are nevoie de asistență medicală 
permanentă. Agenția Bulgară pentru Protecția Socială a organizat un concurs pentru 
recrutarea de asistenți sociali. Deși petiționara s-a clasat pe locul întâi, a fost înștiințată că 
agenția nu o poate angaja, deoarece nu poate să creeze condiții de lucru speciale pentru ea. 
Petiționara își exprimă astfel dezamăgirea față de perspectivele persoanelor cu handicap pe 
piața muncii.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 noiembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 martie 2013

Petiționara reclamă situația ei personală după ce a trecut cu succes un concurs pentru un post 
public de asistent social în cadrul Agenției Bulgare pentru Protecția Socială și, în cele din 
urmă, a fost refuzată ca angajată. Petiționara s-a clasat pe locul întâi pe listele de candidați 
acceptați, după ce a avut loc concursul.

Ea pledează pentru o punere în aplicare efectivă a legislației privind antidiscriminarea în 
Bulgaria în ceea ce privește accesul persoanelor cu handicap la locuri de muncă.
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Observațiile Comisiei

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, este posibil să se 
stabilească o legătură care ar aduce prezenta petiție în domeniul de aplicare al 
Directivei 2000/78/CE1 (Directiva privind egalitatea de tratament în ceea ce privește 
încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă) care interzice, printre altele, discriminarea 
pe bază de handicap. Se aplică în cazul încadrării în muncă, prin urmare, ar fi aplicabilă 
acestui caz special.  

În conformitate cu directiva, aplicarea unor măsuri care țin cont de nevoile persoanelor cu 
handicap la locul de muncă îndeplinește un rol major în combaterea discriminărilor pe 
motive de handicap.

De asemenea, trebuie avut în vedere că directiva nu impune ca o persoană care nu este nici 
competentă, nici capabilă și nici disponibilă să îndeplinească funcțiile esențiale 
corespunzătoare postului sau să urmeze anumite cursuri de formare să fie recrutată, 
promovată sau să rămână în funcție, sau să i se interzică o formare, fără a aduce atingere 
obligației de a prevedea amenajări corespunzătoare pentru persoanele cu handicap.

În special, articolul 5 din directivă privind amenajări corespunzătoare pentru persoanele cu 
handicap prevede: 

În scopul garantării respectării principiului egalității de tratament față de persoanele cu 
handicap, sunt prevăzute amenajări corespunzătoare. Aceasta înseamnă că angajatorul 
ia măsuri corespunzătoare, în funcție de nevoi, într-o situație concretă, pentru a permite 
unei persoane cu handicap să aibă acces la un loc de muncă, să îl exercite sau să 
avanseze, sau să aibă acces la formare, cu condiția ca aceste măsuri să nu presupună o 
sarcină disproporționată pentru angajator. Această sarcină nu este disproporționată 
atunci când este compensată în mod suficient prin măsuri existente în cadrul politicii 
statului membru în cauză în favoarea persoanelor cu handicap.

În general, legislația bulgară transpune corect Directiva 2000/78/CE și acoperă discriminarea 
pe motiv de handicap prin Legea privind protecția împotriva discriminării din 2006 (PADA) 
care trebuie aplicată de instanțe.

Agenția Bulgară pentru Protecția Socială consideră probabil că încadrarea în muncă a 
petiționarei presupune o sarcină disproporționată pentru agenție ca angajator. Deși Comisia nu 
cunoaște toate detaliile acestui caz, faptul că petiționara a trecut concursul, clasându-se pe 
primul loc pe lista de candidați admiși, pare să indice că în sine concursul nu s-a bazat pe 
condiții și cerințe discriminatorii În general, Comisia nu intervine în cazuri individuale, 
deoarece nu este în măsură să realizeze o evaluare detaliată necesară pentru fiecare caz în 
parte, de exemplu, pentru a stabili dacă prevederea de amenajări corespunzătoare presupune o 
sarcină disproporționată pentru angajator. Dacă persoanele precum petiționara consideră că în 
astfel de situații le-au fost încălcate drepturile printr-o decizie discriminatorie, ele trebuie să 
inițieze o acțiune la nivel național prin intermediul autorităților competente, inclusiv al 
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instanțelor de judecată. 
Potrivit informațiilor furnizate de petiționară, ea nu a depus încă o reclamație la KZD 
(Comisia pentru protecția împotriva discriminării), instituția competentă responsabilă de 
combaterea discriminării în Bulgaria1 care poate evalua potențialele situații discriminatorii.
KZD (Comisia pentru protecția împotriva discriminării) ar putea fi cea mai în măsură să o 
sprijine pe petiționară cu orice acțiune inițială care trebuie intentată. De asemenea, acest 
organism ar fi cea mai utilă instituție înainte de a contesta decizia Agenției Bulgare pentru 
Protecția Socială în fața instanței competente bulgare. Petiționara este cea care trebuie să se 
decidă dacă să intenteze o acțiune pe lângă KZD sau în fața unei instanțe de judecată 
obișnuită responsabilă cu aplicarea legislației UE, care este judecătorul național bulgar. 

Concluzie

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 legislației 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. Această directivă a 
fost corect transpusă în legislația bulgară.

Cazurile individuale de discriminare ar trebui sesizate la nivel național instituției competente 
responsabile și/sau instanțelor competente naționale din Bulgaria. 
În cazul în care corespondența ulterioară referitoare la această petiție dezvăluie deficiențe în 
ceea ce privește punerea în aplicare a Directivei 2000/78/CE față de persoane cu handicap, 
care depășesc situația unui singur caz în parte, autorităților bulgare li se vor solicita 
informații.
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