
CM\1017833SK.doc PE528.127v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 – 2014

Výbor pre petície

31.1.2014

OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1008/2012, ktorú predkladá Cecilia Sanna, talianska štátna občianka, 
o uznávaní osvedčení o zdravotnom stave

1. Zhrnutie obsahu petície

Tehotné ženy môžu v súlade s talianskymi právnymi predpismi prestať pracovať v období 
mesiac pred predpokladaným dňom pôrodu a do štyroch mesiacov po ňom, a to na základe 
osvedčenia vydaného vnútroštátnym zdravotníckym alebo úradne uznaným špecialistom o 
tom, že budúca matka a nenarodené dieťa nebudú v nijakom prípade trpieť.

Predkladateľka petície uvádza, že vzhľadom na odkaz na vnútroštátneho lekára nie je možné, 
aby budúca matka predložila svojmu zamestnávateľovi osvedčenie o zdravotnom stave 
vydané v inom členskom štáte, čím sa obmedzuje mobilita pracovníčok v EÚ. 

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 3. decembra 2012. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 31. januára 2014)

Podľa ustanovení talianskych právnych predpisov1 nemôžu tehotné ženy pracovať počas 
posledných dvoch mesiacov tehotenstva a prvých troch mesiacov po pôrode. 

Taliansky zákonodarca zaviedol výnimku z tohto pravidla, v rámci ktorej môžu tehotné ženy 
prestať pracovať v období jeden mesiac pred predpokladaným dňom pôrodu a do štyroch 
mesiacov po ňom pod podmienkou, že špecializovaný lekár, ktorý je súčasťou vnútroštátneho 

                                               
1 Článok 4 zákona č. 1204 z 30. decembra 1971.
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zdravotníckeho systému alebo ktorý je týmto systémom schválený, a lekár zodpovedný 
za ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci potvrdia, že táto možnosť neohrozuje zdravie 
budúcej matky a jej nenarodeného dieťaťa.

Predkladateľka petície uvádza, že vzhľadom na odkaz na vnútroštátneho lekára nie je možné, 
aby budúca matka predložila svojmu zamestnávateľovi osvedčenie o zdravotnom stave 
vydané v inom členskom štáte, čím sa obmedzuje mobilita pracovníčok v EÚ. 

Voľný pohyb osôb je základná sloboda, ktorá sa občanom EÚ zabezpečuje v rámci 
podmienok zmlúv EÚ. V oblasti sociálneho zabezpečenia migrujúcich pracovníkov EÚ sa 
v právnych predpisoch EÚ, najmä v nariadeniach (ES) č. 883/2004 a 987/2009, stanovuje 
koordinácia, a nie harmonizácia systémov sociálneho zabezpečenia. Znamená to, že každý 
členský štát môže sám určiť detaily svojho systému sociálneho zabezpečenia vrátane výhod, 
ktoré bude poskytovať, podmienok oprávnenosti, spôsobu výpočtu týchto výhod a výšky 
príspevku. 

Táto skutočnosť znamená, že sa vo vnútroštátnych právnych predpisoch môžu vymedziť 
podmienky poskytnutia dávok v materstve a/alebo v období pred materstvom. Rozsah 
pôsobnosti pravidiel koordinácie sociálneho zabezpečenia sa nevzťahuje na otázku, či 
vnútroštátne orgány uznajú osvedčenie o zdravotnom stave z iných krajín EÚ.

Závery

Skutočnosť, že talianski lekári neuznali osvedčenie o zdravotnom stave, nie je v rozpore 
s nariadeniami (ES) č. 883/2004 a 987/2009.


