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Suġġett: Petizzjoni 1008/2012, imressqa minn Cecilia Sanna, ta’ ċittadinanza Taljana, 
dwar ir-rikonoxximent taċ-ċertifikati tas-saħħa

1. Sommarju tal-petizzjoni

Skont il-leġiżlazzjoni Taljana, il-ħaddiema nisa waqt it-tqala għandhom id-dritt li ma jidħlux 
għax-xogħol minn xahar qabel id-data preżunta tal-ħlas u fl-erba’ xhur ta’ wara, sakemm it-
tabib speċjalista tas-Servizz Nazzjonali tas-Saħħa jew delegat tiegħu, jiddikjara li dan ma 
jaffettwax ħażin is-saħħa tan-nisa waqt it-tqala u tat-tarbija fil-ġuf.

Skont il-petizzjonanta, l-obbligu li wieħed jirrikorri għat-tabib tas-Servizz Nazzjonali tas-
Saħħa jimpedixxi l-mara waqt it-tqala milli tagħti ċertifikat lill-impjegatur mingħand tabib ta’ 
xi Stat Membru ieħor, u għalhekk ixekkel il-mobilità tal-ħaddiema nisa fl-UE. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-3 ta’ Diċembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-31 ta’ Jannar 2014

Skont il-leġiżlazzjoni Taljana1 n-nisa waqt it-tqala mhumiex permessi jaħdmu matul l-aħħar 
xahrejn tat-tqala tagħhom u fl-ewwel tliet xhur wara li jwelldu. 

Il-leġiżlatur Taljan introduċa eċċezzjoni għal din ir-regola li skontha n-nisa waqt it-tqala 
huma intitolati ma jidħlux għax-xogħol minn xahar qabel id-data preżunta tal-ħlas u fl-erba’ 
xhur ta’ wara, bil-kundizzjoni li t-tabib speċjalista tas-Servizz Nazzjonali tas-Saħħa jew li 

                                               
1 L-Artikolu 4 tal-Liġi Nru 1204 tat-30 ta’ Diċembru 1971.
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jkun approvat minnu u t-tabib responsabbli għas-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol 
jaffermaw li din l-għażla ma tipperikolax is-saħħa tal-mara waqt it-tqala u tat-tarbija fil-ġuf.

Skont il-petizzjonanta, l-obbligu li wieħed jirrikorri għat-tabib tas-Servizz Nazzjonali tas-
Saħħa jimpedixxi l-mara waqt it-tqala milli tagħti ċertifikat lill-impjegatur mingħand tabib ta’ 
xi Stat Membru ieħor, u għalhekk ixekkel il-mobilità tal-ħaddiema nisa fl-UE. 

Il-moviment liberu tal-persuni huwa libertà fundamentali li jibbenefikaw minnha ċ-ċittadini 
tal-UE skont it-termini tat-Trattati tal-UE. Fil-qasam tas-sigurtà soċjali ta’ ħaddiema migranti 
tal-UE, il-liġi tal-UE, b’mod partikolari r-Regolamenti (KE) Nri 883/2004 u 987/2009, 
tipprevedi koordinazzjoni u mhux armonizzazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà soċjali. Dan ifisser li 
kull Stat Membru huwa liberu li jiddetermina d-dettalji tas-sistema tiegħu tas-sigurtà soċjali, 
inkluż x’benefiċċji għandhom jiġu pprovduti, il-kundizzjonijiet ta’ eliġibbiltà, kif jiġu 
kkalkolati dawn il-benefiċċji u l-ammont tal-kontribuzzjoni li għandu jitħallas. 

Dan t’hawn fuq ifisser li l-liġi nazzjonali tista’ tiddefinixxi l-kundizzjonijiet għall-għoti ta’ 
benefiċċji tal-maternità u/jew ta’ qabel il-maternità. Il-kwistjoni jekk ċertifikati mediċi minn 
pajjiżi oħra tal-UE humiex rikonoxxuti mill-awtoritajiet nazzjonali mhix koperta mill-kamp 
ta’ applikazzjoni tar-regoli msemmija hawn fuq dwar il-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali.

Konklużjonijiet

In-nuqqas ta’ rikonoxximent ta’ ċertifikati mediċi mit-tobba Taljani ma jiksirx ir-Regolamenti 
(KE) Nri 883/2004 u 987/2009.


