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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1008/2012, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā Cecilia 
Sanna par veselības apliecību atzīšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Saskaņā ar Itālijas tiesību aktiem grūtniecēm ir tiesības nestrādāt, sākot no viena mēneša 
pirms paredzētā dzemdību datuma līdz četriem mēnešiem pēc dzemdībām, balstoties uz valsts 
veselības iestāžu vai oficiāli atzītu speciālistu slēdzieniem, ka topošās mātes un nedzimušā 
bērna veselība nekādā veidā necietīs.

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzējas teikto, ja topošajai māte ir nosūtījums pie valsts veselības 
iestāžu ārsta, viņa nevar iesniegt darba devējam veselības apliecību, kas ir izsniegta citā 
dalībvalstī, līdz ar to ierobežojot strādājošu sieviešu iespējas brīvi pārvietoties ES teritorijā. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 3. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 31. janvārī

Saskaņā ar Itālijas tiesību aktiem1 grūtnieces nedrīkst strādāt grūtniecības pēdējos divos 
mēnešos un pirmajos trīs mēnešos pēc dzemdībām. 

Itālijas likumdevējs ir ieviesis izņēmumu attiecībā uz šo noteikumu, saskaņā ar kuru 
grūtniecēm ir tiesības pārtraukt darbu mēnesi pirms gaidāmā bērna piedzimšanas datuma un 
nestrādāt četrus mēnešus pēc tam, ja gan ārsts speciālists, kas strādā valsts veselības dienestā 

                                               
1 Likuma Nr. 1204 4. pants. Publicēts Oficiālajā Vēstnesī 1971. gada °18. janvārī.
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vai ir tā apstiprināts, gan par veselību un drošību darba vietā atbildīgais ārsts apliecina, ka 
šāds risinājums neapdraud ne grūtnieces, ne gaidāmā bērna veselību.

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzējas teikto, nosūtīšana pie valsts veselības iestāžu ārsta liedz 
viņai iespēju darba devējam iesniegt citā dalībvalstī izsniegtu veselības apliecību, un līdz ar to 
tiek ierobežotas strādājošu sieviešu iespējas brīvi pārvietoties ES teritorijā.  

Personu brīva pārvietošanās ir viena no pamatbrīvībām, ko ES pilsoņiem nodrošina ES 
līgumi. Migrējošo ES darba ņēmēju sociālās drošības jomā ES tiesību akti, jo īpaši Regula 
(EK) Nr. 883/2004 un Regula (EK) Nr. 987/2009, paredz sociālās drošības sistēmu 
koordinēšanu, nevis to saskaņošanu. Tas nozīmē, ka katra dalībvalsts ir tiesīga pati noteikt 
savas sociālās drošības sistēmas elementus, tai skaitā arī to, kādus pabalstus piešķirt, kam tie 
pienākas, kā šos pabalstus aprēķina un kādas iemaksas nepieciešams veikt. 

Minētais nozīmē arī to, ka ar valsts tiesību aktiem var paredzēt nosacījumus maternitātes 
un/vai pirmsmaternitātes atvieglojumu piešķiršanai. Minēto noteikumi sociālās drošības 
koordinēšanas jomā neattiecas uz to, vai kādas valsts iestādēm ir jāatzīst citās ES valstīs 
izsniegtas veselības apliecības.

Secinājumi

Atsakoties pieņemt citās valstīs izsniegtas veselības apliecības, Itālijas ārsti nepārkāpj Regulu 
(EK) Nr. 883/2004 un Regulu (EK) Nr. 987/2009.


