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Tárgy: Cecilia Sanna olasz állampolgár által benyújtott 1008/2012. számú petíció az 
orvosi igazolások elismeréséről

1. A petíció összefoglalása

Az olasz jog szerint a várandós dolgozónak joga van távol maradni a munkahelyétől a szülés 
várható időpontját megelőző és az azt követő négy hónapban, amennyiben a nemzeti 
egészségügyi szolgálat szakorvosa, vagy egy azzal szerződésben álló magánorvos 
megállapítja, hogy ez nem veszélyezteti a terhes nő vagy a születendő gyermek egészségét.

A petíció benyújtója szerint a nemzeti egészségügyi szolgálat orvosára való a hivatkozás nem 
teszi lehetővé, hogy a várandós anya egy másik tagállam orvosa által kiállított igazolást 
mutasson be a munkáltatónak, ezáltal akadályozza a munkavállalók mobilitását az Európai 
Unióban.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. december 3. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. január 31.

Az olasz jogi szabályozás1 értelmében a várandós nők terhességük utolsó két hónapjában és a 
szülést követő első három hónapban nem dolgozhatnak. 

                                               
1 Az 1971. december 30-i 1204. törvény 4. cikke.
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Az olasz jogalkotó e szabály alól mentességet tett lehetővé, amelynek értelmében a várandós 
nők jogosultak a munkavégzést a szülés várható idejét megelőző egy hónapban és a szülést 
követő négy hónapban felfüggeszteni, amennyiben a nemzeti egészségügyi szolgálathoz 
tartozó vagy az által elismert szakorvos, valamint a munkahelyi egészségügyért és 
biztonságért felelős orvos igazolja, hogy ez az alternatíva nem veszélyezteti sem a várandós 
anya, sem a születendő gyermek egészségét.

A petíció benyújtója szerint a nemzeti egészségügyi szolgálat orvosára való a hivatkozás nem 
teszi lehetővé, hogy a várandós anya egy másik tagállam orvosa által kiállított igazolást 
mutasson be a munkáltatónak, ezáltal akadályozza a munkavállalók mobilitását az Európai 
Unióban. 

Az uniós szerződések értelmében a személyek szabad mozgása az uniós polgárok egyik 
alapvető szabadságjoga. A migráns uniós munkavállalók szociális biztonsága területén az 
uniós jog, konkrétan a 883/2004/EK és a 987/2009/EK rendelet a szociális biztonsági 
rendszerek összehangolásáról, nem pedig harmonizálásáról rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a 
tagállamok szabadon határozhatják meg saját szociális biztonsági rendszereik részleteit, 
ideértve a biztosított ellátások típusát, a jogosultság feltételeit, az ellátások kiszámítási módját 
és a fizetendő hozzájárulások összegét is. 

A fentiek azt jelentik, hogy a tagállami jogi szabályozás határozhatja meg az anyasági vagy 
szülés előtti juttatások odaítélésének feltételeit is. Annak kérdése, hogy a nemzeti hatóságok 
elismerik-e a más uniós tagállamokból származó orvosi igazolásokat, nem tartozik a szociális 
biztonsági rendszerek összehangolásáról szóló, fent említett szabályok hatálya alá.

Következtetések

Az olasz orvosok által kiállított orvosi igazolások el nem ismerése nem sérti a 883/2004/EK, 
sem pedig a 897/2009/EK rendeletet.


