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1. Sammendrag

Ifølge italiensk lovgivning har gravide kvinder ret til at stoppe med at arbejde fra måneden før 
den forventede fødsel og i fire måneder efter, idet en national læge eller en officielt anerkendt 
specialist i begge tilfælde skal attestere, at den vordende mors og det ufødte barns helbred 
ikke vil lide overlast på nogen måde.

Ifølge andrageren betyder kravet om en national læge, at en vordende mor ikke kan forelægge 
arbejdsgiveren en lægeerklæring, som er udstedt i en anden medlemsstat, hvilket begrænser 
kvindelige arbejdstageres frie bevægelighed inden for EU. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 3. december 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 31. januar 2014

"I henhold til italiensk lovgivning1 har gravide kvinder ikke lov til at arbejde de to sidste 
måneder af deres graviditet og de tre første måneder efter fødslen. 

Der er indført en undtagelse til denne regel i italiensk ret, så kvinder har ret til at vente med at 
indstille deres arbejde fra en måned før den forventede fødsel og til fire måneder efter fødslen, 
forudsat at den speciallæge, der er knyttet til det nationale sundhedsvæsen eller er godkendt af 

                                               
1 Artikel 4 i lov nr. 1204, offentliggjort i den italienske lovtidende af 18. januar 1971.
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dette, og lægen, der er ansvarlig for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, attesterer, at det 
ikke skader hverken den vordende moders eller det ufødte barns helbred.

Ifølge andrageren betyder kravet om, at lægen skal være national, at en vordende mor ikke 
kan forelægge arbejdsgiveren en lægeerklæring, som er udstedt i en anden medlemsstat, 
hvilket begrænser kvindelige arbejdstageres frie bevægelighed inden for EU. 

Den frie bevægelighed for personer er en grundlæggende frihed, som EU-borgerne nyder godt 
af i medfør af EU-traktaterne. Hvad angår social sikkerhed for vandrende EU-arbejdstagere, 
er der i EU-retten og især i forordning (EF) nr. 883/2004 og 987/2009 bestemmelser om 
samordning af de nationale socialsikringsordninger og ikke harmonisering heraf. Det 
indebærer, at enhver medlemsstat frit kan fastsætte de nærmere retningslinjer for sin nationale 
socialsikringsordning, herunder hvilke ydelser der skal leveres og på hvilke betingelser, 
hvordan disse ydelser beregnes, og hvor store bidrag der skal betales. 

Dette betyder, at betingelserne for ydelse af barselsorlov før eller efter fødslen kan fastlægges 
i den nationale lovgivning. Spørgsmålet om, hvorvidt lægeattester fra andre EU-lande skal 
anerkendes af de nationale myndigheder, er ikke omhandlet i ovennævnte forordninger om 
samordningsbestemmelserne for socialsikring.

Konklusioner

At de italienske læger ikke anerkender lægeattesterne udgør ikke en overtrædelse af 
forordning nr. 883/2004 og nr. 987/2009."


