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PRIOPĆENJE ZASTUPNICIMA

Predmet: Predstavka 1008/2012 koju je podnijela Cecilia Sanna, talijanska 
državljanka, o priznavanju zdravstvenih potvrda

1. Sažetak predstavke

Prema talijanskom pravu, trudnice mogu prestati raditi jedan mjesec prije očekivanoga 
datuma porođaja i četiri mjeseci poslije, uz potvrdu domaćega zdravstvenog ili službeno 
priznatog stručnjaka da zdravlje buduće majke i nerođena djeteta neće ni na koji način biti 
ugroženo.

Prema podnositeljici predstavke, upućivanje domaćem liječniku onemogućuje budućoj majci 
da dostavi poslodavcu zdravstvenu potvrdu izdanu u drugoj državi članici, čime je ograničena 
mobilnost radnica u EU-u. 

2. Dopuštenost

Proglašena dopuštenom 3. prosinca 2012. Komisija je bila pozvana dostaviti informacije u 
skladu s člankom 202. stavkom 6. Poslovnika.

3. Odgovor Komisije, zaprimljen 31. siječnja 2014.

Prema talijanskom zakonodavstvu1, trudnicama nije dopušteno raditi tijekom posljednja dva 
mjeseca trudnoće i prva tri mjeseca nakon porođaja. 

Talijanski je zakonodavac uveo iznimku za to pravilo prema kojoj trudnice mogu prestati 
raditi jedan mjesec prije očekivanoga datuma porođaja i četiri mjeseca poslije, pod uvjetom 
da liječnik specijalist, koji pripada ili kojeg je odobrila nacionalna zdravstvena služba, i 

                                               
1 Članak 4. Zakona br. 1204 od 30. prosinca 1974.
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liječnik odgovoran za zdravlje i sigurnost na radnom mjestu potvrde da ta odluka ne ugrožava 
zdravlje buduće majke i nerođena djeteta.

Prema podnositeljici predstavke, upućivanje domaćem liječniku onemogućuje budućoj majci 
da dostavi poslodavcu zdravstvenu potvrdu izdanu u drugoj državi članici, čime je ograničena 
mobilnost radnica u EU-u. 

Prema ugovorima EU-a, sloboda kretanja ljudi temeljna je sloboda građana EU-a. Na 
području socijalne sigurnosti migrantskih radnika EU-a pravo EU-a, a posebice uredbe (EZ) 
br. 883/2004 i 987/2009, predviđa koordinaciju, a ne usklađivanje programa socijalne 
sigurnosti. To znači da svaka država članica samostalno određuje pojedinosti svojega sustava 
socijalne sigurnosti, uključujući naknade koje pruža, uvjete prihvatljivosti, način izračuna tih 
naknada i iznos doprinosa koji se mora platiti. 

Navedeno znači da nacionalno pravo može odrediti uvjete za dodjelu rodiljskih i/ili 
predrodiljskih naknada. Pitanje o tome prihvaćaju li nacionalne vlasti zdravstvene potvrde 
drugih država EU-a nije obuhvaćeno područjem primjene gore navedenih pravila o 
koordinaciji socijalne sigurnosti.

Zaključci

Činjenica da talijanski liječnici ne prihvaćaju zdravstvene potvrde ne krši uredbe (EZ) br. 
883/2004 i 987/2009.


