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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1325/2008, внесена от B.M.,  с италианско гражданство,
относно дискриминационно законодателство, свързано с отпуските
по болест в Италия, и Петиция 307/2009, внесена от Mirella Collina, с 
италианско гражданство, от името на „Funzione Pubblica CGIL 
Imola“, подкрепена от 1215 подписа, относно новото законодателство 
във връзка със заболяванията в Италия

1. Резюмета на петициите

За петиция 1325/2008

Вносителката на петицията възразява срещу въвеждането на законодателство в Италия, 
според което се определят нови правила по отношение на отпуските по болест. 
Съгласно тези правила часовете, през които лицето е задължено да бъде в дома си за 
посещения от лекар, се увеличават от четири на единадесет часа, а размерът на 
изплащаната сума при болест е намален. Вносителката на петицията твърди, че законът 
е дискриминативен, тъй като е приложим само по отношение на държавните 
служители. Тя посочва, че мярката е дори още по-дискриминативна, тъй като не се 
отнася за някои категории държавни служители (в секторите сигурност и отбрана). 
Вносителката настоява законът да бъде проучен от Европейския парламент.

За петиция 307/2009

Вносителката на петицията възразява срещу новото законодателство относно 
заболяванията в Италия, съгласно което хората, които отсъстват поради болест, могат 
да бъдат проверени от лекар на здравноосигурителната каса от първия ден на болестта. 
Това означава, че от първия ден на заболяването те следва да бъдат у дома всеки ден, 
включително на празници и неработни дни, между 8,00 и 13,00 ч. и между 14,00 и 20,00 
ч., за да очакват възможно контролно посещение. Вносителката твърди, че този закон 
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ще засегне особено силно държавните чиновници и най-вече хора, които живеят сами. 
Това на практика означава, че лице, което живее само, не може да излезе, за да си купи 
лекарства или продукти от първа необходимост. Това правило не позволява 
изключения, дори по съвет на лекуващия лекар. Вносителката призовава Европейския 
парламент да се заеме с този въпрос. Тя счита, че новото законодателство във връзка 
със заболяванията противоречи на правото на здравни и медицински грижи.

2. Допустимост

Петиция 1325/2008 е обявена за допустима на 20 февруари 2009 г., петиция 307/2009 е 
обявена за допустима на 15 юни 2009 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 1 септември 2009 г.

Законодателството на Общността срещу дискриминацията на работното място, 
Директива 2000/78/ЕО, доколкото засяга здравето, има за цел да защитава работниците 
от дискриминация, основаваща се на увреждане. Thomas Mann, член на ЕП, беше 
докладчик по това законодателно досие и неговият доклад би могъл да представлява 
интерес за вносителите и за членовете на комисията по петиции, както и докладът на 
Комисията относно въздействието на законодателството COM (2005) 224. В този 
доклад основно се посочва, че съществува адекватно действащо законодателство 
(Италия транспонира директивата с Наредба-закон № 216 от 9 юли 2003 г. много преди 
крайния срок, определен за декември 2003 г.), но че е възможно да съществуват 
неуредени въпроси по отношение на прилагането, взаимното информиране и 
обезщетенията.

От петицията не става ясно дали засегнатите лица са с увреждания или най-общо лица, 
които може от време на време да страдат от заболяване. Едното не изключва другото, 
но опитът те да бъдат разграничени означава да се стигне до анализ на ниво 
подробности и създава необходимостта да бъдат разгледани реалните факти по 
индивидуални случаи, което не може да се направи на равнището на ЕС. Това следва да 
се определи под ръководството на националните органи. Съществуват и няколко 
специфични изключения в директивата, като най-важното е определено в член 3, който 
гласи, че тя не се прилага към каквито и да било видове плащания. Освен това, 
въоръжените сили са изрично изключени от обхвата на директивата, което не 
представлява изненада за законодателство, създадено, разбира се, наред с всичко 
останало, за да защитава хора с увреждания от разлика в третирането. В такъв случай, 
съществуват очевидни съмнения, че съображенията на вносителите попадат в обхвата 
на директивата, но това е въпрос, който следва да се уточни на друго равнище.

Заключение

Макар да съчувства на вносителките на петициите, Комисията не вижда основание да 
се намесва в тези случаи. За сведение, Комисията не разполага с досиета на 
неразрешени случаи на нарушение от страна на Италия, които биха били приложими
към или източник на, евентуално, съдебна практика по този въпрос.
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