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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

31.1.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1008/2012, внесена от Чечилия Сана, с италианско гражданство, 
относно признаването на медицински свидетелства

1. Резюме на петицията

Според италианското законодателство, бременните жени имат право да прекъснат 
работа от месеца, предхождащ очакваната дата на раждане, до четири месеца след 
раждането, като се удостоверява от национален или официално признат здравен 
специалист, че здравето на бъдещата майка и нероденото дете по никакъв начин няма 
да страдат.

Според вносителя на петицията, отнасянето към национален лекар прави невъзможно 
бъдещата майка да предостави на своя работодател медицинско свидетелство, издадено 
в друга държава членка, което ограничава мобилността на работещите жени в рамките 
на ЕС. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 3 декември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 31 януари 2014 г.

Съгласно италианското законодателство1 на бременните жени не се разрешава да 
работят през последните два месеца на бременността и през първите три месеца след 
раждането. 

                                               
1 Член 4 от закон № 1204 от 18 януари 1971 г.
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Италианският законодател въвежда изключение от това правило, според което 
бременните жени имат право да преустановят работата си от месеца, предхождащ 
очакваната дата на раждане, и за четирите месеца след това, при условие че лекарят 
специалист, принадлежащ към или одобрен от националната здравна служба, и лекарят, 
отговорен за здравето и безопасността на работното място, удостоверят, че този 
вариант не застрашава здравето на бременната жена и нероденото бебе.

Според вносителя на петицията, отнасянето към национален лекар прави невъзможно 
бъдещата майка да предостави на своя работодател медицинско свидетелство, издадено 
в друга държава членка, което ограничава мобилността на работещите жени в рамките 
на ЕС. 

Свободното движение на хора е една от основните свободи на гражданите на ЕС 
съгласно Договорите за ЕС. Законодателството на ЕС в областта на социалната 
сигурност на работниците мигранти в ЕС, по-специално Регламент (EО) № 883/2004 и 
Регламент (ЕО) № 987/2009, предвижда координация, а не хармонизация на системите 
за социална сигурност. Това означава, че всяка държава членка е свободна да определя 
подробностите, свързани с нейната собствена система за социално осигуряване, 
включително какви обезщетения да се предоставят, условията за допустимост, как се 
изчисляват тези обезщетения и колко обезщетения се плащат. 

Това означава, че националното законодателство може да определи условията за 
предоставяне на обезщетения за майчинство и/или преди майчинството. Въпросът дали 
медицински свидетелства от други държави в ЕС се признават от националните органи 
не попада в обхвата на горепосочените правила за координация на социалната 
сигурност.

Заключения

Непризнаването на медицински свидетелства от италианските лекари не нарушава 
Регламент (EО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009.


