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1. Peticijos santrauka

Pagal Italijos teisės aktus dirbančios besilaukiančios moterys turi teisę išeiti motinystės 
atostogų likus mėnesiui iki numatytos gimdymo datos ir nedirbti keturis mėnesius po 
gimdymo, jeigu nacionalinės sveikatos priežiūros tarnybos arba su šia tarnyba sutartį sudaręs 
gydytojas specialistas patvirtina, kad tai nekelia pavojaus gimdyvės ar kūdikio sveikatai.

Peticijos pateikėjos nuomone, dėl būtinybės kreiptis į nacionalinės sveikatos priežiūros 
tarnybos gydytoją gimdyvė neturi galimybės pateikti darbdaviui kitos valstybės narės 
gydytojo išduotą pažymą, o tai sudaro kliūčių darbuotojų judumui ES.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. gruodžio 3 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2014 m. sausio 31 d.

„Pagal Italijos teisės aktus1, nėščioms moterims neleidžiama dirbti paskutinius du nėštumo 
mėnesius ir pirmus tris mėnesius po gimdymo.

Italijos teisės aktų leidėjas šiai taisyklei nustatė išimtį, pagal kurią nėščios moterys gali išeiti 
motinystės atostogų likus mėnesiui iki numatytos gimdymo datos ir nedirbti keturis mėnesius 
po gimdymo, jeigu nacionalinės sveikatos priežiūros tarnybai priklausantis arba jos 

                                               
1 Įstatymo Nr. 1204 4 straipsnis, paskelbtas OL 1971 m. sausio 18 d.
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patvirtintas gydytojas specialistas ir gydytojas, atsakingas už sveikatą ir saugą darbo vietoje, 
patvirtina, kad toks pasirinkimas nekelia pavojaus gimdyvės ir kūdikio sveikatai.

Peticijos pateikėjos nuomone, dėl būtinybės kreiptis į nacionalinės sveikatos priežiūros 
tarnybos gydytoją gimdyvė neturi galimybės pateikti darbdaviui kitos valstybės narės 
gydytojo išduotą pažymą, o tai sudaro kliūčių darbuotojų judumui ES.

Laisvas asmenų judėjimas yra viena iš pagrindinių laisvių, kuriomis, vadovaudamiesi ES 
sutarčių nuostatomis, naudojasi ES piliečiai. ES darbuotojų migrantų socialinės apsaugos 
srityje ES teisės aktais, ypač reglamentais (EB) Nr. 883/2004 ir 987/2009, siekiama ne 
suderinti, bet tik koordinuoti socialinės apsaugos sistemas. Tai reiškia, kad kiekviena valstybė 
narė gali laisvai nustatyti savo socialinės apsaugos sistemos aspektus, įskaitant tai, kokios 
išmokos bus mokamos, tinkamumo šioms išmokoms gauti sąlygas, kaip šios išmokos 
skaičiuojamos ir kiek įmokų turėtų būti mokama.

Visa tai reiškia, kad nacionalinė teisė gali nustatyti motinystės ir (arba) nėštumo išmokų 
suteikimo sąlygas. Klausimas dėl kitose ES valstybėse išduotų medicininių pažymų 
pripažinimo į minėto socialinės apsaugos sistemų koordinavimo taisyklių taikymo sritį 
nepatenka.

Išvados

Italijos gydytojams atsisakius pripažinti medicinines pažymas, reglamentų (EB) Nr. 883/2004 
ir 987/2009 nuostatos nepažeidžiamos.“


